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Emenda 43
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-moviment ħieles ta' ikel sikur u bnin 
huwa aspett essenzjali tas-suq intern u 
jikkontribwixxi sinifikament għas-saħħa u 
l-benessri taċ-ċittadini, kif ukoll għall-
interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom. Id-
differenzi bejn liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali 
dwar l-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ 
sikurezza ta' ikel ġdid jistgħu jfixklu l-
moviment ħieles tiegħu, u b’hekk joħolqu 
kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni inġusti.

(1) Il-moviment ħieles ta' ikel sikur u bnin 
huwa aspett essenzjali tas-suq intern u 
jikkontribwixxi sinifikament għas-saħħa u 
l-benesseri taċ-ċittadini, kif ukoll għall-
interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom. Id-
differenzi bejn liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali 
dwar l-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ 
sikurezza ta' ikel ġdid jistgħu jfixklu l-
moviment ħieles tiegħu, u b’hekk jistgħu 
joħolqu kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni 
inġusti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Differenzi bejn il-liġi u r-regolamentazzjoni nazzjonali jistgħu jkunu ta’ xkiel għall-kummerċ 
ħieles, iżda dan mhuwiex marbut awtomatikament ma’ kondizzjonijiet inġusti ta’ 
kompetizzjoni. 

Emenda 44
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem għandu jkun assigurat fit-tfittxija 
tal-politiki Komunitarji.

(2) Livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem għandu jkun assigurat fit-tfittxija 
tal-politiki Komunitarji kif ukoll livell 
għoli ta’ benesseri għall-annimali u tal-
protezzjoni ambjentali. Il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni għandu japplika il-ħin kollu.
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Or. en

Emenda 45
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Artikolu 13 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jikkjarifika li l-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom, ladarba l-annimali huma 
ħlejjaq senzjenti, jirrispettaw bis-sħiħ ir-
rekwiżiti tal-benesseri tal-annimali meta 
jkunu qegħdin jifformulaw u 
jimplimentaw il-politiki.

Or. en

Emenda 46
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 2 b (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tat-3 ta’ Settembru 2008 dwar l-
ikklownjar tal-annimali għall-provvista 
tal-ikel tistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tissottometti proposti li jipprojbixxu, għal 
skopijiet ta’ provvisti tal-ikel, (i) l-
ikklownjar tal-annimali, (ii) it-trobbija ta’ 
annimali kklownjati jew il-frieħ tagħhom, 
(iii) il-kummerċjalizzazzjoni ta’ laħam jew 
prodotti magħmulin mill-ħalib li ġejjin 
minn annimali kklownjati jew mill-frieħ 
tagħhom (iv) l-importazzjoni ta’ annimali 
kklownjati, tal-frieħ tagħhom, ta’ semen u 
ta’ embriji minn annimali kklownjati jew 
il-frieħ tagħhom, u laħam u prodotti tal-
ħalib li ġejjin minn annimali kklownjati 
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jew il-frieħ tagħhom.

Or. en

Emenda 47
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 2 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Fit-28-29 ta’ Settembru 2005, il-
Kumitat Xjentifiku dwar Riskji Emerġenti 
għas-Saħħa u dawk Identifikati 
Reċentement (SCENIHR) tal-
Kummissjoni adotta opinjoni li 
kkonkludiet li jeżistu "nuqqasijiet kbar fl-
għarfien meħtieġ għall-evalwazzjoni tar-
riskju. Dawn jinkludu karatterizzazzjoni 
tan-nanopartiċelli, l-iskoperta u l-kejl tan-
nanopartiċelli, ir-rispons għad-doża, id-
destin u l-persistenza tan-nanopartiċelli 
fil-bniedem u fl-ambjent, u l-aspetti 
kollha tat-tossikoloġija u t-tossikoloġija 
ambjentali b’rabta man-nanopartiċelli"; 
barra minn hekk jiġbed l-attenzjoni fuq il-
konklużjoni tal-SCENIHR li "metodi 
tossikoloġiċi u ekotossikoloġiċi eżistenti 
jistgħu ma jkunux biżżejjed biex jiġu 
indirizzati l-kwestjonijiet kollha li 
jirriżultaw min-nanopartiċelli";

Or. en

Emenda 48
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-regoli Komunitarji dwar ikel ġdid (3) Ir-regoli Komunitarji dwar ikel ġdid 
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ġew stabbilit mir-
Regolament (KE) Nru 258/97 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fis-
27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel ġdid u l-
ingredjenti ta’ l-ikel ġdid u mir-
Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 ta’ l-
20 Settembru 2001 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati biex ċerta informazzjoni 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
u għall-protezzjoni ta' l-informazzjoni 
mibgħuta skond ir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 258/97. Għall-fini taċ-
ċarezza, ir-Regolament (KE) Nru 258/97 
għandu jiġi rrevokat u mibdul b’dan ir-
Regolament.

ġew stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 258/97 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fis-
27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel ġdid u l-
ingredjenti tal-ikel ġdid u mir-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 tal-
20 Settembru 2001 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati biex ċerta informazzjoni 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
u għall-protezzjoni tal-informazzjoni 
mressqa skont ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 258/97. 
Għall-fini taċ-ċarezza, ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
1852/2001 għandhom jiġu rrevokati. 
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu 
jinbidel b’dan ir-Regolament. Ir-
Rakkomandazzjoni 97/618/EC għandha 
tiġi ssostitwita permezz ta’ linji gwida 
aġġornati li jkunu speċifiċi għall-ikel 
ġdid, iżda Rakkomandazzjoni 97/618/KE 
se tibqa’ disponibbli għall-użu tal-
applikanti sakemm tiġi ssostitwita mil-linji 
gwida riveduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001, ladarba 
jirrigwardaw il-proċedura ta’ evalwazzjoni stabbilita f’din il-proposta għal Regolament, 
huma koperti mit-test propost għal proċedura komuni, għalhekk ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 mhuwiex meħtieġ iżjed. Il-proposta għar-Regolament il-
ġdid tippjana pubblikazzjoni ta’ linji gwida ġodda sabiex ikunu ta’ għajnuna għall-applikanti. 
Il-linji gwida preċedenti għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm jiġu sostitwiti mil-linji gwida 
riveduti.
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Emenda 49
Niels Busk

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) It-tifsira eżistenti ta’ ikel ġdid għandha 
tiġi ċċarata u aġġornata billi tieħu post il-
kateġoriji eżistenti b’referenza għat-tifsira 
ġenerali ta’ ikel fir-
Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel.

(5) It-tifsira eżistenti ta’ ikel ġdid għandha 
tiġi ċċarata u aġġornata billi tieħu post il-
kateġoriji eżistenti b’referenza għat-tifsira 
ġenerali ta’ ikel fir-
Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel u 
spjegazzjoni għall-kriterji tan-novità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-leġiżlazzjoni tkun ċara, irid ikun hemm xi tip ta’ spjegazzjoni tal-kriterji għal ikel 
ġdid fit-test inniffsu jew fil-premessi. 

Emenda 50
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ikel bi struttura ġdida jew struttura 
molekolari primarja modifikata 
intenzjonalment, ikel li huwa magħmul 
minn, jew ma fihx, mikroorganiżmi, fungi 
jew alka, tendenzi ġodda ta’ 
mikroorganiżmi li ma jkollhomx passat 
ta’ użu sikur kif ukoll konċentrati ta’ 
sustanzi li jokkorru b’mod naturali fil-
pjanti huma kkunsidrati bħala ġodda 
skont id-definizzjoni tar-Regolament 
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preżenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara liema huma dawk il-kategoriji ta’ prodotti li fi kwalunkwe ċirkostanza 
huma koperti mid-definizzjoni ta’ ikel ġdid. Din il-lista ta’ kategoriji tal-ikel, li mhix 
eżawrjenti, għalhekk tikkontribwixxi għal ċertezza legali tad-definizzjoni tal-ikel ġdid kif 
aġġornata f’dan ir-Regolament.

Emenda 51
Niels Busk

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel għandu 
jitqies bħala ġdid meta tiġi applikata 
teknoloġija ta' produzzjoni li qabel ma 
tkunx intużat. B’mod partikolari, 
teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta' 
tagħmir u produzzjoni ta' l-ikel, li 
għandhom impatt fuq l-ikel u għalhekk 
jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza ta' l-
ikel, għandhom jiġu koperti minn dan ir-
Regolament. Ikel ġdid għandu għalhekk 
jinkludi ikel derivat minn pjanti u annimali, 
prodotti b’tekniki ta’ tagħmir mhux 
tradizzjonali, u ikel modifikat minn 
proċessi ta’ produzzjoni ġodda, bħal 
nanoteknoloġija u nanoxjenza, li jista’ 
jkollhom impatt fuq l-ikel. Ikel derivat 
minn varjetajiet ta’ pjanti ġodda, jew razez 
ta’ annimali prodotti minn tekniki ta’ 
tagħmir tradizzjonali, għandhom jitqiesu 
bħala ikel ġdid.

(6) Il-qasam ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jinkludi l-ikel kollu, 
li ma ntużax għall-konsum mill-bniedem 
sa ċertu punt fi ħdan il-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Il-kriterja għal ikel 
ġdid għandha tinkludi l-użu ta’ speċi 
ġodda ta’ organiżmi bħal pjanti, annimali, 
mikroorganiżmi, fungi jew alga. Anki l-
użu ta’ partijiet ġodda ta’ organiżmi u 
sustanzi eżistenti bi struttura molekolari 
ġdida għandhom jitqiesu bħala ikel ġdid. 
Ikel eżistenti għandu jitqies bħala ġdid, 
jekk ikun ġie mmodifikat b’tali mod li l-
kompożizzjoni kimika, l-istruttura 
molekolari, id-daqs tal-partiċella jew 
elementi oħra tiegħu jinbidlu, li x’aktarx 
ikollhom impatt fuq is-sikurezza tal-ikel. 
Għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel għandu 
jitqies bħala ġdid meta tiġi applikata 
teknoloġija ta' produzzjoni li qabel ma 
tkunx intużat. B’mod partikolari, 
teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta' 
tagħmir u produzzjoni tal-ikel, li 
għandhom impatt fuq l-ikel u għalhekk 
jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza tal-
ikel, għandhom jiġu koperti minn dan ir-
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Regolament. Ikel ġdid għandu għalhekk 
jinkludi ikel derivat minn pjanti u annimali, 
prodotti b’tekniki ta’ tagħmir mhux 
tradizzjonali, u ikel modifikat minn 
proċessi ta’ produzzjoni ġodda, bħal 
nanoteknoloġija u nanoxjenza, li jista’ 
jkollhom impatt fuq l-ikel. Ikel derivat 
minn varjetajiet ta’ pjanti ġodda, jew razez 
ta’ annimali prodotti minn tekniki ta’ 
tagħmir tradizzjonali, għandhom jitqiesu 
bħala ikel ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-leġiżlazzjoni tkun ċara, irid ikun hemm xi tip ta’ spjegazzjoni tal-kriterji għal ikel 
ġdid, preferibbilment fit-test innifsu jew fil-premessi. Il-mira tat-test propost hija li tiddeskrivi 
l-mod kif qiegħda taħdem il-leġiżlazzjoni dwar l-ikel ġdid attwalment. Il-kelma “sikur” hija 
nieqsa fl-aħħar tas-sentenza ta’ qabel tal-aħħar, li għandha tkun miktuba hekk “…bħal 
nanoteknoloġija u nanoxjenza, li jista’ jkollhom impatt fuq l-ikel sikur”.

Emenda 52
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel għandu 
jitqies bħala ġdid meta tiġi applikata 
teknoloġija ta' produzzjoni li qabel ma 
tkunx intużat. B’mod partikolari, 
teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta' 
tagħmir u produzzjoni ta' l-ikel, li 
għandhom impatt fuq l-ikel u għalhekk 
jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza ta' 
l-ikel, għandhom jiġu koperti minn dan 
ir-Regolament. Ikel ġdid għandu 
għalhekk jinkludi ikel derivat minn pjanti 
u annimali, prodotti b’tekniki ta’ tagħmir 
mhux tradizzjonali, u ikel modifikat minn 
proċessi ta’ produzzjoni ġodda, bħal 
nanoteknoloġija u nanoxjenza, li jista’ 

(6) Għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel għandu 
jitqies bħala ġdid u għandu jiġi kopert 
minn dan ir-Regolament meta tiġi 
applikata teknoloġija ta' produzzjoni li 
qabel ma tkunx intużat u meta l-ikel jiġi 
mmodifikat minn proċessi ta’ produzzjoni 
ġodda, bħal pereżempju n-
nanoteknoloġija u n-nanoxjenza li 
jaffettwaw is-sikurezza jew in-nutrizzjoni. 
Ikel li ġej minn varjetajiet ġodda ta’ pjanti 
m’għandux jitqies bħala ikel ġdid.
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jkollhom impatt fuq l-ikel. Ikel derivat 
minn varjetajiet ta’ pjanti ġodda, jew 
razez ta’ annimali prodotti minn tekniki 
ta’ tagħmir tradizzjonali, għandhom 
jitqiesu bħala ikel ġdid.

Or. en

Emenda 53
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-metodi għall-ittestjar li hawn 
disponibbli llum il-ġurnata, mhumiex 
adattati għall-evalwazzjoni tar-riskji 
assoċċjati man-nanomaterjali. Għandhom 
jiġu żviluppati mill-aktar fis metodi li 
huma nanospeċifiċi u li ma jkunux ta’ 
ħsara għall-annimali. Sabiex tiġi protetta 
s-saħħa tal-bniedem u sabiex jiġi evitat l-
ittestjar fuq l-annimali, l-użu tan-
nanoteknoloġiji fil-produzzjoni tal-ikel 
għandu jkun ipprojbit sakemm jasal dak 
iż-żmien meta metodi għall-ittestjar li 
jkunu suffiċjenti, nanospeċifiċi u li ma 
jkunux ta’ ħsara għall-annimali jiġu 
approvati għall-użu, u meta titwettaq 
evalwazzjoni ta’ sikurezza adegwata li 
tkun ibbażata fuq dawn it-testijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, m’hemmx metodi adegwati għall-evalwazzjoni tas-sikurezza tan-nanomaterjali (ara 
l-opinjoni tal-SCENIHR ta’ Settembru tal-2005). L-evalwazzjoni tan-nanomaterjali għandha 
tkun ibbażata fuq testijiet li huma nanospeċifiċi u li ma jkunux ta’ ħsara għall-annimali. 
Sakemm dawn tal-aħħar ma jkunux disponibbli għal evalwazzjoni adegwata tas-sikurezza 
tan-nanomaterjali fl-ikel, l-użu tagħhom għandu jkun ipprojbit sabiex tiġi protetta s-saħħa 
tal-bniedem u sabiex jiġi evitat l-ittestjar fuq l-annimali.
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Emenda 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Filwaqt li l-Grupp Ewropew dwar l-
Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda 
ddikkjara, fl-Opinjoni tiegħu (Nru 23) 
dwar l-aspetti etiċi tal-ikklownjar tal-
annimali għall-provvista tal-ikel tas-16 ta’ 
Jannar 2008, li huwa “ma jara l-ebda 
argument konvinċenti li jista’ jiġġustifika 
l-produzzjoni tal-ikel minn kloni jew mill-
frieħ tagħhom”. Filwaqt li l-Kumitat 
Xjentifiku tal-Awtorità Ewropea għas-
Sigurtà fl-Ikel ikkonkluda, fl-Opinjoni 
tiegħu1 tal-15 ta’ Lulju 2008, li “instab li 
s-saħħa u l-benesseri ta’ proporzjoni 
sinifikanti ta’ kloni … huma affettwati 
b’mod negattiv, ta’ spiss b’mod sever u 
b’riżultat fatali”.
1 Il-Ġurnal tal-EFSA (2008) 767, 1-49

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Opinjonijiet tal-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel u tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika 
fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda juru li l-ikklownjar iwassal għal problemi serji ta’ saħħa u 
benesseri għall-annimali kklownjati u għas-‘surrogate dams’ tagħhom. 
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Emenda 55
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6 a) In-nanomaterjali preżenti fl-
ippakkjar alimentari għandhom ikunu s-
suġġett ta’ lista ta’ nanomaterjali 
approvati, u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn limitazzjoni ta’ 
migrazzjoni fi jew fuq il-prodotti 
alimentari ta’ dawn il-kontenituri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kontenituri li huma magħmulin min-nanomaterjali u li jmissu mal-prodotti alimentari 
għandhom ikunu soġġetti għal awtorizzazzjoni.

Emenda 56
Niels Busk

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jekk ikun meħtieġ, għandhom jiġu 
adottati miżuri ta’ implimentazzjoni sabiex 
jipprovdu għal kriterji biex jiffaċilitaw l-
evalwazzjoni ta’ jekk ikel intużax għall-
konsum mill-bniedem sa ċertu grad ġewwa 
l-Komunità qabel il-15 ta’ Mejju 1997. 
Jekk ikel intuża esklussivament bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel, kif definit mid-
Direttiva 2002/46/KE, qabel din id-data, 
jista’ jitpoġġa fis-suq wara d-data għall-
istess użu mingħajr ma jitqies bħala ikel 
ġdid. Madankollu, l-użu bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel m’għandux jitqies 
għall-evalwazzjoni dwar jekk intużax 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 

(7) Għandhom jiġu adottati miżuri ta’ 
implimentazzjoni sabiex jipprovdu għal 
iżjed kriterji biex jiffaċilitaw l-
evalwazzjoni ta’ jekk ikel intużax għall-
konsum mill-bniedem sa ċertu grad ġewwa 
l-Komunità qabel il-15 ta’ Mejju 1997. 
Jekk ikel intuża esklussivament bħala jew 
f’suppliment tal-ikel, kif definit mid-
Direttiva 2002/46/KE, qabel din id-data, 
jista’ jitpoġġa fis-suq wara d-data għall-
istess użu mingħajr ma jitqies bħala ikel 
ġdid. Madankollu, l-użu bħala jew 
f’suppliment tal-ikel m’għandux jitqies 
għall-evalwazzjoni dwar jekk intużax 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
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ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Għalhekk użi oħra ta’ l-
ikel ikkonċernat, eż. użi minbarra bħala 
suppliment ta’ l-ikel, iridu jiġu awtorizzati 
skond dan ir-Regolament.

ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Għalhekk użi oħra tal-
ikel ikkonċernat, eż. użi minbarra bħala 
suppliment tal-ikel, iridu jiġu awtorizzati 
skont dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri ta’ implimentazzjoni sabiex wieħed ikompli jiddeskrivi l-
kriterji għall-ikel ġdid. Il-kelma “iżjed” għandha tiżdied, peress li xi spjegazzjoni diġà 
ngħatat fl-emendi għal Premessa 6.

Emenda 57
Niels Busk

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li 
għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem1 għandhom 
japplikaw fil-każijiet fejn, meta jitqiesu l-
karatteristiċi kollha ta’ prodott, dan jista’ 
jsib ruħu fid-definizzjoni ta’ "prodott 
mediċinali" u fi ħdan id-definizzjoni ta’ 
prodott kopert minn leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra. F’dan ir-rigward, 
skont id-Direttiva 2001/83/KE, Stat 
Membru, jekk jistabbilixxi li sustanza hija 
prodott mediċinali, jista’ jwaqqaf il-
kummerċjalizzazzjoni ta’ tali prodott 
skont il-liġi Komunitarja.
1 ĠU L 311, 28.11.2001, p.67.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba jirriżultaw kwestjonijiet differenti meta wieħed jitkellem dwar ikel ġdid, huwa 
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importanti li wieħed jenfasizza dan il-prinċipju ġenerali fil-Premessa. Dan jipprovdi iżjed 
ċarezza kemm għall-industrija, kif ukoll għall-klijenti dwar it-tħaddim tas-suq b’rabta ma’ 
prodotti differenti (mediċina/ikel).

Emenda 58
Niels Busk

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ikel maħsub għal użi teknoloġiċi jew 
li huwa modifikat ġenetikament 
m’għandux jaqa taħt l-ambitu ta’ dan ir-
Regolament. Għalhekk, ikel użat biss bħala 
adittiv li jaqa' taħt l-ambitu tar-
Regolament (KE) Nru XX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [...], 
ħwawar li jaqgħu taħt l-ambitu tar-
Regolament (KE) Nru XX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [...], 
solventi ta’ estrazzjoni li jaqgħu taħt l-
ambitu tad-Direttiva tal-
Kunsill 88/344/KEE tat-13 ta’ Ġunju 1988 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-
Istati Membri rigward is-solventi ta’ 
estrazzjoni użati fil-produzzjoni ta’ oġġetti 
ta’ l-ikel u ingredjenti ta’ l-ikel, enżimi li 
jaqgħu taħt l-ambitu tar-
Regolament (KE) Nru XX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [...] u 
ikel modifikat ġenetikament li jaqa’ taħt l-
ambitu tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Settembru 2003 dwar ikel u għalf 
modifikat ġenetikament għandhom jiġu 
esklużi mill-ambitu ta' dan ir-Regolament.

(10) Ikel maħsub għal użi teknoloġiċi jew 
li huwa modifikat ġenetikament 
m’għandux jaqa taħt il-qasam ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament
sakemm dan l-ikel huwa kopert minn 
evalwazzjoni ta’ sikurezza u approvazzjoni 
skont leġiżlazzjonijiet Komunitarji oħra. 
Għalhekk, ikel użat biss bħala adittiv li 
jaqa' taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru XX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [...], 
ħwawar li jaqgħu taħt il-qasam ta’ 
applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru XX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [...], 
solventi ta’ estrazzjoni li jaqgħu taħt il-
qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 88/344/KEE tat-13 ta’ Ġunju 1988 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-
Istati Membri rigward is-solventi ta’ 
estrazzjoni użati fil-produzzjoni ta’ oġġetti 
tal-ikel u ingredjenti tal-ikel, enżimi li 
jaqgħu taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru XX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [...] u 
ikel modifikat ġenetikament li jaqa’ taħt il-
qasam ta’ applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Settembru 2003 dwar ikel u għalf 
modifikat ġenetikament għandhom jiġu 
esklużi mill-qasam ta’ applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li wieħed jiċċara li l-ikel u l-ingredjenti tal-ikel ġodda kollha għandhom 
ikunu koperti minn evalwazzjoni ta’ riskju waħda skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja. Ikel, li 
huwa diġà kopert minn evalwazzjoni ta’ riskju u minn proċedura ta’ approvazzjoni skont 
leġiżlazzjoni oħra tal-UE, m’għandux jitlob ukoll evalwazzjoni tar-riskju u approvazzjoni 
skont ir-Regolament dwar l-ikel ġdid.

Emenda 59
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jekk l-ikel intuża għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, dan għandu jissejjes fuq 
tagħrif disponibbli fl-Istati Membri. Fejn 
il-Kummissjoni m'għandiex it-tagħrif 
dwar il-konsum mill-bniedem qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, għandha tiġi stabbilita 
proċedura sempliċi u trasparenti għall-ġbir 
ta’ dak it-tagħrif li tinvolvi l-Istati Membri 
u kwalunkwe partijiet interessati. 

(13) Il-klassifikazzjoni ta’ Ikel Ġdid, 
pereżempju dik ibbażata fuq il-konsum 
mill-bniedem sa ċertu grad qabel id-data 
tal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni jew billi 
jintużaw metodi rinomati għall-
produzzjoni tal-ikel, dan għandu jissejjes 
fuq tagħrif disponibbli fl-Istati Membri u 
barra minn hekk fuq tagħrif disponibbli 
minn kwalunkwe parti interssata oħra. 
Għandha tiġi stabbilita proċedura sabiex 
tinġabar tali informazzjoni. Din il-
proċedura għandha tkun sempliċi u 
trasparenti, filwaqt li tevita kwalunkwe 
tfixkil mhux ġustifikat tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura għall-ġbir tal-informazzjoni tista’ tinvolvi ċerti mistoqsijiet dwar prodotti li diġà 
qegħdin fis-suq jew prodotti proposti bħala ikel ġdid li fl-aħħar mill-aħħar ma jitqisux bħala 
tali. Fil-proċess ta’ ġbir trasparenti ta’ dejta, il-pożizzjoni kompetittiva ta’ dawn il-prodotti 
m’għandhiex tiġi affettwata b’mod ħażin permezz ta’ inferenzi ħżiena tal-istejtus tal-ikel ġdid. 
Għalhekk, il-proċedura tal-Kummissjoni għandha tkun sensittiva għal tali problemi u 
għandha tevita kwalunkwe tfixkil mhux ġustifikat tas-suq. Id-data ta’ referenza tal-15 ta’ 
Mejju 1997 għandha tiġi mmodifikata, ladarba l-qasam ta’ applikazzjoni tar-Regolament 
huwa emendat permezz tar-Regolament 258/57. Għandha tiġi sostitwita permezz tad-data tal-
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applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 60
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ikel ġdid għandu jitqiegħed fis-suq 
Komunitarju biss jekk huwa sikur u jekk 
ma jqarraqx lill-konsumatur. B’żieda ma’ 
dan, m'għandux ikun differenti mill-ikel li 
jkun qed jieħu postu b'tali mod li jkun ta' 
żvantaġġ nutrittiv għall-konsumatur.

(14) Ikel ġdid għandu jitqiegħed fis-suq 
Komunitarju biss jekk huwa sikur, ma 
jqarraqx lill-konsumatur, u juri benefiċċji 
ċari għall-konsumaturi. B’żieda ma’ dan, 
m'għandux ikun differenti mill-ikel li jkun 
qed jieħu postu b'tali mod li jkun ta' 
żvantaġġ nutrittiv għall-konsumatur.

Or. en

Emenda 61
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiġu evitati t-testijiet fuq l-
annimali, testijiet fuq annimali vertebrati 
għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jitwettqu biss meta ma jkunx 
għad fadal alternattivi oħra. Dan ir-
Regolament għandu jiżgura li l-ittestjar 
fuq l-annimali vertebrati jitnaqqas u li 
testijiet doppji jiġu evitati, u għandu 
jippromwovi l-użu ta’ metodi li ma jkunux 
ta’ ħsara għall-annimali u strateġiji 
intelliġenti għat-testijiet. Riżultati li 
għandna f’idejna ta’ testijiet li saru fuq 
annimali vertebrati għandhom jiġu 
kondiviżi fil-proċess tal-iżvilupp ta’ ikel 
ġdid. Skont id-Direttiva tal-Kunsill 
86/609/KEEC tal-24 ta’ Novembru 1986 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
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regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-
protezzjoni tal-annimali użati għall-
għanijiet sperimentali u għanijiet oħra 
xjentifiċi1, testijiet fuq annimali vertebrati 
għandhom jiġu wkoll sostitwiti, ristretti 
jew irraffinati. L-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament għandha, fejn huwa 
possibbli, tkun ibbażata fuq l-użu ta’ 
metodi ta’ testjar alternattivi u adegwati. 
Mhux iżjed tard minn ...*, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi r-regoli dwar il-
protezzjoni tad-dejta tar-riżultati minn 
testijiet fuq annimali vertebrati u fejn 
hemm bżonn temenda dawk ir-regoli.
1 ĠU L 358, 18.12.1986, p. 1. 

* Seba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mar-rekwiżiti fil-Protokoll dwar il-Protezzjoni u l-Benesseri tal-Annimali li 
jgħidu li l-Komunità u l-Istati Membri għandhom isegwu b’mod assolut ir-rekwiżiti tal-
benesseri tal-annimali għall-ifformular u l-implimentazzjoni tal-politiki, tajjeb li wieħed 
jinkludi li testijiet fuq l-annimali għandhom ikunu minimi kemm jista’ jkun u mwettqa biss 
meta ma jkunx fadal alternattivi oħra, u li wieħed jippromwovi l-użu ta’ alternattivi.

Emenda 62
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għandhom jiġu stipulati wkoll kriterji 
għall-valutazzjoni tar-riskji potenzjali ta’ 
ikel ġdid. Sabiex tkun żgurata 
evalwazzjoni xjentifika armonizzata ta' ikel 
ġdid, evalwazzjonijiet tali għandhom 
jitwettqu mill-Awtorità Ewropea għas-
Sigurtà ta’ l-Ikel ("l-Awtorità").

(16) Għandhom jiġu stipulati wkoll kriterji 
għall-evalwazzjoni tar-riskji potenzjali ta’ 
ikel ġdid. Sabiex tkun żgurata 
evalwazzjoni xjentifika armonizzata ta' ikel 
ġdid, evalwazzjonijiet tali għandhom 
jitwettqu mill-Awtorità Ewropea għas-
Sigurtà tal-Ikel ("l-Awtorità") 
b’kollaborazzjoni mal-awtoritajiet tal-
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Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġi aċċettat li l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni u tal-evalwazzjoni tal-ikel ġdid tiġi 
ċċentralizzata, tajjeb li wieħed iżomm il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet Ewropej u dawk 
kompetenti tal-Istati Membri, b’mod partikolari għall-missjonijiet ta’ sorveljanza tas-suq li se 
jitħallew fir-responsabiltà tagħhom fil-kuntest ta’ din il-leġiżlazzjoni. Grazzi għal din il-
kollaborazzjoni, huma jkunu jistgħu jżommu l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom.

Emenda 63
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fejn ikun meħtieġ, u fuq il-bażi tal-
konklużjonijiet ta’ l-evalwazzjoni tas-
sikurezza, għandhom jiġu introdotti 
rekwiżiti għal sorveljanza wara li 
jitqiegħed fis-suq ta’ l-użu ta’ ikel ġdid 
għall-konsum mill-bniedem.

(18) Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tal-
evalwazzjoni tas-sikurezza, għandhom jiġu 
introdotti rekwiżiti għal sorveljanza wara li 
jitqiegħed fis-suq tal-użu ta’ ikel ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Emenda 10 tar-Rapporteur.

Emenda 64
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’ċirkustanzi speċifiċi sabiex jiġu stimolati 
r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija agro-

F’ċirkustanzi speċifiċi sabiex jiġu stimolati 
r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 



AM\744573MT.doc 19/104 PE413.967v01-00

MT

alimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, l-
evidenza xjentifika żviluppata riċentament 
u data proprjetarja pprovduta bħala appoġġ 
għal applikazzjoni għall-inklużjoni ta' ikel 
ġdid fil-lista Komunitarja m’għandhomx 
jintużaw għall-benefiċċju ta’ applikant 
ieħor matul perjodu ta’ żmien limitat, 
mingħajr ma jkun hemm ftehim ma’ l-
ewwel applikant. Il-ħarsien ta’ data
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
m'għandhix twaqqaf lill-applikanti l-oħrajn 
milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista 
Komunitarja ta' ikel ġdid fuq il-bażi tad-
data xjentifika tagħhom.

agroalimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, 
l-evidenza xjentifika żviluppata 
riċentament u dejta proprjetarja pprovduta 
bħala appoġġ għal applikazzjoni għall-
inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista Komunitarja 
m’għandhomx jintużaw għall-benefiċċju 
ta’ applikant ieħor matul perjodu ta’ żmien 
limitat, mingħajr ma jkun hemm ftehim 
mal-ewwel applikant. Il-ħarsien ta’ dejta
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
m'għandhiex twaqqaf lill-applikanti l-
oħrajn milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista 
Komunitarja ta' ikel ġdid fuq il-bażi tad-
dejta xjentifika tagħhom.

Il-protezzjoni u s-segretezza tad-dejta 
għandhom jiġu żgurati kif imsemmi fl-
Artikoli 30 u 31 tar-Regolament (KE) Nru 
1829/2003 dwar ikel u għalf modifikat 
ġenetikament.

Or. en

Emenda 65
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’ċirkustanzi speċifiċi sabiex jiġu stimolati 
r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija agro-
alimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, l-
evidenza xjentifika żviluppata riċentament 
u data proprjetarja pprovduta bħala appoġġ 
għal applikazzjoni għall-inklużjoni ta' ikel 
ġdid fil-lista Komunitarja m’għandhomx 
jintużaw għall-benefiċċju ta’ applikant 
ieħor matul perjodu ta’ żmien limitat, 
mingħajr ma jkun hemm ftehim ma’ l-
ewwel applikant. Il-ħarsien ta’ data
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
m'għandhix twaqqaf lill-applikanti l-oħrajn 
milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista 
Komunitarja ta' ikel ġdid fuq il-bażi tad-

F’ċirkustanzi speċifiċi sabiex jiġu stimolati 
r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 
agroalimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, 
l-evidenza xjentifika żviluppata 
riċentament u dejta proprjetarja pprovduta 
bħala appoġġ għal applikazzjoni għall-
inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista Komunitarja 
m’għandhomx jintużaw għall-benefiċċju 
ta’ applikant ieħor matul perjodu ta’ żmien 
limitat, mingħajr ma jkun hemm ftehim 
mal-ewwel applikant. Il-ħarsien ta’ dejta
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
m'għandhiex twaqqaf lill-applikanti l-
oħrajn milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista 
Komunitarja ta' ikel ġdid fuq il-bażi tad-
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data xjentifika tagħhom. dejta xjentifika tagħhom.

Madankollu, ir-ripetizzjoni ta’ studji li 
jinvolvu l-vertebrati għandha tiġi 
pprojbita. F’dan il-kuntest, għandu jkun 
hemm l-obbligu li l-aċċess għal studji 
dwar vertebrati u studji oħra li jistgħu 
jipprevienu testijiet fuq l-annimali jkun 
permess.

Or. en

Emenda 66
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) F’ċirkustanzi speċifiċi sabiex jiġu 
stimolati r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 
agro-alimentari, u għalhekk l-
innovazzjoni, l-evidenza xjentifika 
żviluppata riċentament u data proprjetarja 
pprovduta bħala appoġġ għal applikazzjoni 
għall-inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja m’għandhomx jintużaw għall-
benefiċċju ta’ applikant ieħor matul 
perjodu ta’ żmien limitat, mingħajr ma 
jkun hemm ftehim ma’ l-ewwel applikant. 
Il-ħarsien ta’ data xjentifika mogħtija minn 
applikant wieħed m'għandhix twaqqaf lill-
applikanti l-oħrajn milli jfittxu l-inklużjoni 
fil-lista Komunitarja ta' ikel ġdid fuq il-
bażi tad-data xjentifika tagħhom.

(20) Sabiex jiġu stimolati r-riċerka u l-
iżvilupp fl-industrija agroalimentari, u 
għalhekk l-innovazzjoni, huwa pass għaqli 
li wieħed jipproteġi l-investiment li jsir 
minn innovaturi li jiġġeneraw dejta li 
tappoġġja applikazzjoni skont dan ir-
Regolament. L-evidenza xjentifika 
żviluppata riċentament u dejta proprjetarja 
pprovduta bħala appoġġ għal applikazzjoni 
għall-inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja m’għandhomx jintużaw għall-
benefiċċju ta’ applikant ieħor matul 
perjodu ta’ żmien limitat, mingħajr ma 
jkun hemm ftehim mal-ewwel applikant. 

Matul dan il-perjodu limitat ta’ żmien, l-
awtorizzazzjoni hija provduta biss lill-
ewwel applikant, li ma tipprekludix id-
dritt li applikant ieħor jissottometti l-
applikazzjoni tiegħu. Il-ħarsien ta’ dejta
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
m'għandhiex twaqqaf lill-applikanti l-
oħrajn milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista 
Komunitarja ta' ikel ġdid fuq il-bażi tad-
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dejta xjentifika tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza, il-mod kif tpoġġa l-kliem f’Premessa 20 għandu jkun l-istess bħal dak 
f’Premessa 32 tar-Regolament 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa 
mogħtija fuq l-ikel.

Emenda 67
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) F’ċirkustanzi speċifiċi sabiex jiġu 
stimolati r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 
agro-alimentari, u għalhekk l-
innovazzjoni, l-evidenza xjentifika 
żviluppata riċentament u data proprjetarja 
pprovduta bħala appoġġ għal applikazzjoni 
għall-inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja m’għandhomx jintużaw għall-
benefiċċju ta’ applikant ieħor matul 
perjodu ta’ żmien limitat, mingħajr ma 
jkun hemm ftehim ma’ l-ewwel applikant. 
Il-ħarsien ta’ data xjentifika mogħtija minn 
applikant wieħed m'għandhix twaqqaf lill-
applikanti l-oħrajn milli jfittxu l-inklużjoni 
fil-lista Komunitarja ta' ikel ġdid fuq il-
bażi tad-data xjentifika tagħhom.

(20) (20) Sabiex jiġu stimolati r-riċerka u l-
iżvilupp fl-industrija agroalimentari, u 
għalhekk l-innovazzjoni, huwa pass għaqli 
li wieħed jipproteġi l-investiment li jsir 
minn innovaturi li jiġġeneraw dejta li 
tappoġġja applikazzjoni skont dan ir-
Regolament. L-evidenza xjentifika 
żviluppata riċentament u dejta proprjetarja 
pprovduta bħala appoġġ għal applikazzjoni 
għall-inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja m’għandhomx jintużaw għall-
benefiċċju ta’ applikant ieħor matul 
perjodu ta’ żmien limitat, mingħajr ma 
jkun hemm ftehim mal-ewwel applikant. 
Matul dan il-perjodu limitat ta’ żmien, l-
awtorizzazzjoni hija provduta biss lill-
ewwel applikant, li ma tipprekludix id-
dritt li applikant ieħor jissottometti l-
applikazzjoni tiegħu. Il-ħarsien ta’ dejta
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
m'għandhiex twaqqaf lill-applikanti l-
oħrajn milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista 
Komunitarja ta' ikel ġdid fuq il-bażi tad-
dejta xjentifika tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-mod kif tpoġġa l-kliem f’Premessa 20 għandu jkun l-istess bħal dak f’Premessa 32 tar-
Regolament 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-
ikel.

Emenda 68
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Ikel ġdid huwa soġġett għar-rekwiżiti 
ta’ tikkettar ġenerali stipulati fid-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Marzu 2000 dwar l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet ta’ l-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ 
tikkettar, preżentazzjoni u reklamar ta’ 
oġġetti ta' l-ikel. F’ċerti każi jista’ jkun 
meħtieġ li jkun hemm tagħrif ta' tikkettar 
addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni ta' l-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet ta' l-użu. Għalhekk, 
l-inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja tista’ tipproponi 
kundizzjonijiet ta’ l-użu jew 
obbligazzjonijiet ta’ tikkettar speċifiċi.

(21) Ikel ġdid huwa soġġett għar-rekwiżiti 
ta’ tikkettar ġenerali stipulati fid-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Marzu 2000 dwar l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ 
tikkettar, preżentazzjoni u reklamar ta’ 
oġġetti tal-ikel. F’ċerti każi jista’ jkun 
meħtieġ li jkun hemm tagħrif ta' tikkettar 
addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni tal-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet tal-użu. Għalhekk, l-
inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja se tipproponi kundizzjonijiet 
tal-użu jew obbligazzjonijiet ta’ tikkettar 
speċifiċi f’dawk il-każijiet. Prodotti 
mmanifatturati bl-għajnuna ta’ 
nanoteknoloġiji u ikel prodott minn 
annimali li jieklu għalf ġenetikament 
immodifikat għandhom ikunu ttikkettjati 
bħala tali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta’ Emenda 12 tar-Rapporteur. Hemm distakk ċar fil-proviżjonijiet rigward l-ikel 
prodott minn annimali li jieklu għalf ġenetikament immodifikat: premessa 16 tar-Regolament 
1829/2003 hija interpretata b’tali mod li jfisser li ikel immanifatturat minn annimali li jieklu 
għalf ġenetikament immodifikat mhuwiex kopert minn dak ir-Regolament. Dan ifisser li r-
Regolament 1829/2003 ma fih l-ebda dispożizzjoni fuq it-tikkettar; għalhekk regoli 



AM\744573MT.doc 23/104 PE413.967v01-00

MT

korrispondenti għandhom jiġu stabbiliti f’dan ir-Regolament sabiex iċekknu dan id-distakk.

Emenda 69
Niels Busk

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Ikel ġdid huwa soġġett għar-rekwiżiti 
ta’ tikkettar ġenerali stipulati fid-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Marzu 2000 dwar l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet ta’ l-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ 
tikkettar, preżentazzjoni u reklamar ta’ 
oġġetti ta' l-ikel. F’ċerti każi jista’ jkun 
meħtieġ li jkun hemm tagħrif ta' tikkettar 
addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni ta' l-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet ta' l-użu. Għalhekk, 
l-inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja tista’ tipproponi 
kundizzjonijiet ta’ l-użu jew 
obbligazzjonijiet ta’ tikkettar speċifiċi.

(21) Ikel ġdid huwa soġġett għar-rekwiżiti 
ta’ tikkettar ġenerali stipulati fid-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Marzu 2000 dwar l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ 
tikkettar, preżentazzjoni u reklamar ta’ 
oġġetti tal-ikel. F’ċerti każi jista’ jkun 
meħtieġ li jkun hemm tagħrif ta' tikkettar 
addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni tal-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet tal-użu, li jistgħu 
jinkludu informazzjoni relatata ma’ 
kunsiderazzjonijiet etiċi. Għalhekk, l-
inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja tista’ tipproponi 
kundizzjonijiet tal-użu jew 
obbligazzjonijiet ta’ tikkettar speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għal tikkettar addizzjonali għandhom jinkludu wkoll konsiderazzjonijiet etiċi bħall-
ikklownjar. Għalhekk għandu jkun possibbli li wieħed jitlob li l-ikel prodott minn annimali 
kklownjati jkun ittekkettjat.
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Emenda 70
Renate Sommer

Proposta għal regolament 
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Diċembru 2006 dwar stqarrijiet ta' 
nutrizzjoni u saħħa fuq l-ikel jarmonizza d-
dispożizzjonijiet fl-Istati Membri dwar 
stqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. 
Għalhekk, indikazzjonijiet dwar ikel ġdid 
għandhom isiru biss skond dak ir-
Regolament.

(22) Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Diċembru 2006 dwar stqarrijiet ta' 
nutrizzjoni u saħħa fuq l-ikel jarmonizza d-
dispożizzjonijiet fl-Istati Membri dwar 
stqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. 
Għalhekk, indikazzjonijiet dwar ikel ġdid 
għandhom isiru biss skond dak ir-
Regolament. Meta applikant għandu l-
intenzjoni li ikel ġdid għandu jkollu 
indikazzjoni dwar is-saħħa li għandha 
tkun awtorizzata skond l-artikolu 17 jew 
18 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 u 
l-ikel ġdid u l-applikazzjonijiet ta’ 
indikazzjonijiet dwar is-saħħa jinkludu 
talbiet għall-ħarsien ta’ data proprjetarja, 
fuq talba ta’ l-applikant, il-perjodu ta’ 
ħarsien tad-data għandu jibda fl-istess 
ħin u jikkonforma.

Or. en

Emenda71
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament 
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Diċembru 2006 dwar stqarrijiet ta' 
nutrizzjoni u saħħa fuq l-ikel jarmonizza d-
dispożizzjonijiet fl-Istati Membri dwar 
stqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. 
Għalhekk, indikazzjonijiet dwar ikel ġdid 

(22) Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Diċembru 2006 dwar stqarrijiet ta' 
nutrizzjoni u saħħa fuq l-ikel jarmonizza d-
dispożizzjonijiet fl-Istati Membri dwar 
stqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. 
Għalhekk, indikazzjonijiet dwar ikel ġdid 
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għandhom isiru biss skond dak ir-
Regolament.

għandhom isiru biss skond dak ir-
Regolament. Meta applikant għandu l-
intenzjoni li ikel ġdid għandu jkollu 
indikazzjoni dwar is-saħħa li għandha 
tkun awtorizzata skond l-artikolu 17 jew 
18 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 u 
l-ikel ġdid u l-applikazzjonijiet ta’ 
indikazzjonijiet dwar is-saħħa jinkludu 
rikjesti għall-ħarsien ta’ data
proprjetarja, fuq talba ta’ l-applikant, il-
perjodu ta’ ħarsien ta’ data għandu jibda 
fl-istess ħin u jikkonforma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Applikazzjonijiet relatati għall-awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid u ta’ indikazzjoni dwar is-saħħa 
relevanti għall-istess prodott u t-tnejn imsejsa fuq data proprjetarja jistgħu jipproċedu skond 
skedi differenti. Konsegwentement, il-perjodu ta’ ħarsien ta’ data taħt awtorizzazzjoni waħda 
seta’ għadda sa estent sinifikanti qabel ma l-perjodu ta’ ħarsien ta’ data ta’ l-
awtorizzazzjonijiet relatata jibda.  Għandu jsir provvediment sabiex ikunu allinjati l-perjodi 
ta’ ħarsien ta’ data ta’ awtorizzazzjonijiet relatati jekk mitlub mill-applikant.

Emenda 72
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament 
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Diċembru 2006 dwar stqarrijiet ta' 
nutrizzjoni u saħħa fuq l-ikel jarmonizza d-
dispożizzjonijiet fl-Istati Membri dwar 
stqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. 
Għalhekk, indikazzjonijiet dwar ikel ġdid 
għandhom isiru biss skond dak ir-
Regolament.

(22) Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Diċembru 2006 dwar stqarrijiet ta' 
nutrizzjoni u saħħa fuq l-ikel jarmonizza d-
dispożizzjonijiet fl-Istati Membri dwar 
stqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. 
Għalhekk, indikazzjonijiet dwar ikel ġdid 
għandhom isiru biss skond dak ir-
Regolament. Meta applikant għandu l-
intenzjoni li ikel ġdid għandu jkollu 
indikazzjoni dwar is-saħħa li għandha 
tkun awtorizzata skond l-artikolu 17 jew 
18 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 u 
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meta l-ikel ġdid u l-applikazzjonijiet ta’ 
indikazzjonijiet dwar is-saħħa huma 
introdotti fl-istess ħin u t-tnejn jinkludu 
rikjesti għall-ħarsien ta’ data
proprjetarja, fuq talba ta’ l-applikant, il-
perjodu ta’ ħarsien ta’ data għandu jibda 
fl-istess ħin u jikkonforma.

Or. en

Emenda 73
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament 
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Ikel ġdid mqiegħed fis-suq 
Komunitarju taħt ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu 
jibqa’ jitqiegħed fis-suq. Ikel ġdid 
awtorizzat skond ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu jiġi 
inkluż fil-lista Komunitarja ta’ ikel ġdid 
stabbilita minn dan ir-Regolament. B’żieda 
ma’ dan, applikazzjonijiet ippreżentati 
skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97, u li 
għalihom għadha ma tteħditx deċiżjoni 
finali qabel id-data ta' l-applikazzjoni tar-
Regolament attwali, għandhom jitqiesu 
bħala applikazzjonijiet taħt dan ir-
Regolament.

(25) Ikel ġdid mqiegħed fis-suq 
Komunitarju taħt ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu 
jibqa’ jitqiegħed fis-suq. Ikel ġdid 
awtorizzat skond ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu jiġi 
inkluż fil-lista Komunitarja ta’ ikel ġdid 
stabbilita minn dan ir-Regolament. B’żieda 
ma’ dan, applikazzjonijiet ippreżentati 
skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97, 
fejn ir-rapport ta’ evalwazzjoni inizjali 
stabbilit skond l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 għadu ma 
nbagħatx lill-Kummissjoni, kif ukoll fil-
każijiet kollha fejn rapport ta’ 
evalwazzjoni addizzjonali huwa meħtieġ 
skond l-Artikolu 6(3) jew (4) tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 qabel id-
data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jkun ikkunsidrat 
bħala applikazzjoni skond dan ir-
Regolament. Meta mitluba biex jagħtu 
opinjoni l-Awtorità u l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw ir-riżultat ta’ l-
evalwazzjoni inizjali. Rikjesti oħra 
sottomessi skond l-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 qabel id-
data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
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Regolament għandhom ikunu pproċessati 
skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 258/97.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost tal-Kummissjoni potenzjalment iqiegħed fi żvantaġġ applikazzjonijiet li 
għalihom evalwazzjoni inizjali diġà kienet mibgħuta lill-Kummissjoni, peress li jista’ jkun 
possibbli li tkun awtorizzata din l-applikazzjoni mingħajr direzzjoni mill-ġdid ta’ l-
applikazzjoni lill-EFSA għal evalwazzjoni jekk ma jkunux imqajma oġġezzjonijiet. L-
applikazzjonijiet kollha li fir-rigward tagħhom rapport ta’ evalwazzjoni inzjali diġà kien 
mibgħut lill-Kummissoni għandhom jitkomplew skond il-proċedura definita fi 258/97/KE.

Emenda 74
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament 
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel ġdid mqiegħed fis-suq Komunitarju 
taħt ir-Regolament (KE) Nru 258/97 
għandu jibqa’ jitqiegħed fis-suq. Ikel ġdid 
awtorizzat skond ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu jiġi 
inkluż fil-lista Komunitarja ta’ ikel ġdid 
stabbilita minn dan ir-Regolament. B’żieda 
ma’ dan, applikazzjonijiet ippreżentati 
skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97, u li 
għalihom għadha ma tteħditx deċiżjoni 
finali qabel id-data ta' l-applikazzjoni tar-
Regolament attwali, għandhom jitqiesu 
bħala applikazzjonijiet taħt dan ir-
Regolament.

Ikel ġdid mqiegħed fis-suq Komunitarju 
taħt ir-Regolament (KE) Nru 258/97 
għandu jibqa’ jitqiegħed fis-suq. Ikel ġdid 
awtorizzat skond ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu jiġi 
inkluż fil-lista Komunitarja ta’ ikel ġdid 
stabbilita minn dan ir-Regolament. B’żieda 
ma’ dan, applikazzjonijiet ippreżentati 
skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97, 
fejn ir-rapport ta’ evalwazzjoni inizjali 
stabbilit skond l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 għadu ma 
ntbagħatx lill-Kummissjoni, kif ukoll bħal 
fil-każijiet kollha fejn rapport ta’ 
evalwazzjoni addizzjonali huwa meħtieġ 
skond l-Artikolu 6(3) jew (4) tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 qabel id-
data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jkun ikkunsidrat
bħala applikazzjoni skond dan ir-
Regolament. Rikjesti oħra sottomessi 
skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 
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Nru 258/97 qabel id-data ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu 
pproċessati skond id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 258/97.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost tal-Kummissjoni potenzjalment iqiegħed fi żvantaġg applikazzjonijiet li 
għalihom diġà kienet mibgħuta evalwazzjoni inizjali lill-Kummissjoni, peress li jista’ jkun 
possibbli li tkun awtorizzata din l-applikazzjoni mingħajr direzzjoni mill-ġdid ta’ l-
applikazzjoni lill-EFSA għal evalwazzjoni jekk ma jkunux imqajma oġġezzjonijiet. L-
applikazzjonijiet kollha li għalihom diġà kien intbagħat rapport ta’ evalwazzjoni lill-
Kummissjoni għandhom jitkomplew skond il-proċedura definita fi 258/97/KE.

Emenda 75
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament 
Artikolu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistipula regoli 
armonizzati għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-
suq Komunitarju bl-għan li jiġi żgurat 
livell għoli tas-saħħa tal-bniedem u ħarsien 
tal-konsumatur, filwaqt li jkun żgurat it-
tħaddim effettiv tas-suq intern.

Dan ir-Regolament jistipula regoli 
armonizzati għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-
suq Komunitarju bl-għan li jiġi żgurat 
livell għoli ta’ ħarsien tal-ħajja u s-saħħa 
tal-bniedem, s-saħħa u l-benessri ta’ l-
annimali, l-ambjent u l-interessi ta’ 
konsumaturi, filwaqt li jkun żgurat it-
trasparenza u t-tħaddim effettiv tas-suq 
intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Modifika ta’ Emenda 15 mir-Rapporteur.
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Emenda 76
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament 
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistipula regoli 
armonizzati għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-
suq Komunitarju bl-għan li jiġi żgurat 
livell għoli tas-saħħa tal-bniedem u ħarsien 
tal-konsumatur, filwaqt li jkun żgurat it-
tħaddim effettiv tas-suq intern.

Dan ir-Regolament jistipula regoli 
armonizzati għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-
suq Komunitarju bl-għan li jiġi żgurat 
livell għoli tas-saħħa tal-bniedem u ħarsien 
tal-konsumatur, filwaqt li jkun żgurat it-
tħaddim effettiv tas-suq intern u stimolu 
lill-innovazzjoni fl-industrija agro-
alimentari.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Bħala għan Komunitarju importanti u wieħed mill-iskopijiet imsemmija fil-premessi, dan l-
għan għandu jkun inkluż b’mod espliċitu fis-suġġett.

Emenda 77
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament 
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistipula regoli 
armonizzati għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-
suq Komunitarju bl-għan li jiġi żgurat 
livell għoli tas-saħħa tal-bniedem u ħarsien 
tal-konsumatur, filwaqt li jkun żgurat it-
tħaddim effettiv tas-suq intern.

Dan ir-Regolament jistipula regoli 
armonizzati għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-
suq Komunitarju bl-għan li jiġi żgurat 
livell għoli tas-saħħa tal-bniedem ħarsien 
tal-konsumatur, saħħa u benessri ta’ l-
annimali, ħarsien ta’ l-ambjent, filwaqt li 
jkun żgurat it-tħaddim effettiv tas-suq 
intern u stimolu lill-innovazzjoni fl-
industrija agro-alimentari.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

Saħħa u benessri ta’ l-annimali u ħarsien ta’ l-ambjent għandhom ikunu kkunsidrati fil-
proċess ta’ awtorizzazzjoni. L-innovazzjoni fl-industrija agro-alimentari hija wkoll għan 
importanti Komunitarju u dan l-għan għandu jkun inkluż espliċitament fis-suġġett.

Emenda 78
Niels Busk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt (a) (ii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ħwawar ta’ l-ikel li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tar-Regolament (KE) Nru [dwar 
ħwawar ta’ l-ikel];

(ii) ħwawar ta’ l-ikel li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tar-Regolament (KE) Nru [dwar 
ħwawar ta’ l-ikel], minbarra meta l-
ħwawar imsemmija fl-Artikolu 8.1 (a), (b) 
u (c) tar-Regolament dwar ħwawar ta’ l-
ikel huma prodotti minn ikel ġdid;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li l-ikel ġdid kollu huwa kopert minn evalwazzjoni ta’ sikurezza u 
approvazzjoni skond il-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Emenda 79
Niels Busk

Proposta għal regolament 
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt (a) (v)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) vitamini u minerali li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tad-Direttiva 89/398/KEE, id-
Direttiva 2002/46/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1925/2006.

(v) vitamini u minerali li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tad-Direttiva 89/398/KEE, id-
Direttiva 2002/46/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1925/2006, 
minbarra meta l-vitamini jew minerali 
huma miksuba minn sorsi ġodda jew 
permezz ta’ l-użu ta’ proċess ta’ 
produzzjoni, li ma kienx ikkunsidrat meta 
kienu awtorizzati skond il-leġiżlazzjoni 
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rispettiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat l-ikel ġdid kollu kopert minn valutazzjoni u approvazzjoni tas-sikurezza 
skond il-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Emenda 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Proposta għal regolament 
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emendat

(ba) ikel derivat minn annimali kklonati u 
d-dixxendenti tagħhom. Qabel id-data ta’ 
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament 
imsemmi fl-Artikolu 20,  il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 
sabiex tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq fil-
Komunità ta’ ikel derivat minn annimali 
kklonati u d-dixxendenti tagħhom.  Il-
proposta għandha tintbagħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Opinjoni Xjentifika tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u l-Opinjoni tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika juru li kklonar jwassal għal problemi ta’ saħħa u ta’ benessri kemm 
għall-annimali kif ukoll għall-ommijiet ta’ sostituzzjoni tagħhom. Feti kklonati huma ħafna 
drabi ikbar min-normal; dan iwassal għal twelid diffiċli u għal ħafna twelid biċ-ċesarja. 
Ħafna kloni jmutu matul it-tqala jew fl-ewwel ġimgħat tal-ħajja minħabba defiċjenzi fl-
immunità, fallimenti kardjovaskulari, problemi respiratorji u abnormalitajiet fil-kliewi.
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Emenda 81
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minkejja l-paragrafu 2, dan ir-
Regolament għandu japplika għal 
addittivi ta’ l-ikel, enżimi ta’ l-ikel, 
ħwawar u ċertu ingredjenti ta’ l-ikel bi 
proprjetajiet ta’ ħwawar li għalihom huwa 
applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid 
mhux użat qabel il-15 ta’ Mejju1997 li 
jwassal għal bidliet sinifikanti fil-
kompożizzjoni jew struttura ta’ l-ikel (e.ż. 
nanoteknoloġiji). 
Jekk ikel ġdid jista’ jkollu wkoll l-impatt 
ta’ addittiv jew ta’ ħwawar fi prodott ta’ l-
ikel, dan għandu jkun kopert kemm minn 
dan ir-regolament u kif ukoll mil-
leġiżlazzjoni dwar addittivi ta’ l-ikel jew 
leġiżlazzjoni dwar ħwawar ta’ l-ikel. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifikazzjoni ta’ AM 16 ta’ l-opinjoni Agri: L-aħħar parti ta’ l-Agri AM “li taffettwa l-valur 
nutrizzjonali, il-metaboliżmu jew livell ta’ sustanzi mhux mixtieqa tiegħu” kienet imħassra 
għax KWALUNKWE ikel prodott permezz ta’ l-użu ta’ nanotekonoloġiji għandu jaqa’ taħt 
dan ir-regolament. L-aħħar sentenza kienet miżjuda sabiex tagħmilha ċara li ikel ġdid li 
possibilment għandu effett ta’ addittiv jew  ta’ ħwawar fi prodott ieħor għandu mhux biss ikun 
kopert minn dan ir-regolament, iżda wkoll mir-regolament rispettiv dwar addittivi/ħwawar ta’ 
l-ikel. 
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Emenda 82
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kumissjoni Emenda

3a. Meta l-ikel huwa mibdul minn 
proċedura ta’ produzzjoni ġdida, inkluż 
iżda mhux limitat għal nanoteknoloġija u 
nanoxjenza, li fir-rigward tagħha hemm 
preżentement nuqqasijiet fl-għarfien 
neċessarju biex tkun imwettqa 
evalwazzjoni tar-riskju, l-ikel in kwistjoni 
jista’ jkun imqiegħed fis-suq biss wara li 
jkun aġġudikat sikur permezz ta’ 
evalwazzjoni tar-riskju valida.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Sakemm m’hemmx għarfien biżżejjed sabiex tkun imwettqa evalwazzjoni tar-riskju valida, il-
prinċipju ta’ prekawzjoni jitlob li l-ikel in kwistjoni ma jkunx suffiċjentement tant avvanzat fl-
istadju ta’ żvilupp sabiex ikun imqiegħed fis-suq.

Emenda 83
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Meta l-ikel jista’ jkollu effett fuq il-
ġisem uman kumparabbli għal dak ta’ 
mediċina, l-Aġenzija Ewropea dwar il-
Mediċini (EMEA) għandha tiddeċiedi 
jekk hux mediċina u għalhekk hux kopert 
mir-Regolament (KE) Nru 2309/93, kif 
emendat mir-Regolament (KE) Nru
762/2004.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Ir-regolament dwar ikel ġdid m’għandux ikun użat bħala mod indirett għat-tqegħid ta’ 
prodotti mediċinali fuq is-suq.

Emenda 84
Niels Busk

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt (a) (i))

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “ikel ġdid” tfisser: (a) “ikel ġdid” tfisser: ikel li ma ġiex użat 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, inkluż

(i) ikel li ma ġiex użat għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad ġewwa l-Komunità 
qabel il-15 ta’ Mejju 1997;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ġenerali ta’ ikel ġdid hija mogħtija fl-artikolu 3.2 a (i). Iż-żewġ kategoriji li 
ġejjin (ii) u (iii) huma sub-gruppi taħt din id-definizzjoni ġenerali. It-test fl-artikolu 3.2 (a)(i), 
it-tieni paragrafu (dwar l-użu f’supplimenti tad-dieta) jirrigwarda l-kategoriji kollha 
msemmija fl-artikolu 3.2 (a). Il-miżuri ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati qabel l-
applikazzjoni tar-Regolament.

Emenda 85
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt (a) (i) – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ikel li ma ġiex użat għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad ġewwa l-Komunità 
qabel il-15 ta’ Mejju 1997; 

(i) ikel li ma ġiex użat għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad ġewwa l-Komunità 
qabel il-15 ta’ Mejju 1997, inkluż ikel li 
kien approvat skond il-proċedura 
“mgħaġġla” tar-Regolament (KE) Nru
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258/97 dwar ikel ġdid u l-ingredjenti ta’ 
ikel ġdid.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura “mgħaġġla” introduċiet livell iktar baxx ta’ ħarsien fil-qasam ta’ sikurezza ta’ 
l-ikel.

Emenda 86
Niels Busk

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt (a) (i) – subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu esklussiv ta’ ikel bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel m’għandux ikun 
suffiċjenti sabiex juri jekk intużax għall-
konsum mill-bniedem sa ċertu grad ġewwa 
l-Komunità qabel il-15 ta’ Mejju 1997. 
Madankollu, jekk ikel intuża 
esklussivament bħala jew f’suppliment ta’ 
l-ikel qabel din id-data, jista’ jitpoġġa fis-
suq Komunitarju wara dik id-data għall-
istess użu mingħajr ma jitqies bħala ikel 
ġdid. Aktar kriterji għall-evalwazzjoni 
dwar jekk l-ikel intużax għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad ġewwa l-Komunità 
qabel il-15 ta’ Mejju 1997, li huma mfassla 
sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, jistgħu jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3).

L-użu esklussiv ta’ ikel bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel m’għandux ikun 
suffiċjenti sabiex juri jekk intużax għall-
konsum mill-bniedem sa ċertu grad ġewwa 
l-Komunità qabel il-15 ta’ Mejju 1997. 
Madankollu, jekk ikel intuża 
esklussivament bħala jew f’suppliment ta’ 
l-ikel qabel din id-data, jista’ jitpoġġa fis-
suq Komunitarju wara dik id-data għall-
istess użu mingħajr ma jitqies bħala ikel 
ġdid. Qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, Aktar kriterji għall-
evalwazzjoni dwar jekk l-ikel intużax 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, li huma mfassla sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan 
ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ġenerali ta’ ikel ġdid hija mogħtija fl-artikolu 3.2 a (i). Iż-żewġ kategoriji li 
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ġejjin (ii) u (iii) huma sub-gruppi taħt din id-definizzjoni ġenerali. It-test fl-artikolu 3.2 (a)(i), 
it-tieni paragrafu (dwar l-użu f’supplimenti tad-dieta) jirrigwarda l-kategoriji kollha 
msemmija fl-artikolu 3.2 (a). Il-miżuri ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati qabel l-
applikazzjoni tar-Regolament.

Emenda 87
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt (a) (i) – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ikel li ma ġiex użat għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad ġewwa l-Komunità 
qabel il-15 ta’ Mejju 1997;

(i) ikel li m’għandux storja ta’ użu sikur 
fil-Komunità;

Or. en

Emenda 88
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt (a) (ii) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ikel ta’ oriġini mill-pjanti jew mill-
annimali meta tiġi applikata teknika ta’ 
tagħmir mhux tradizzjonali lill-pjanta u 
annimal li ma ntużatx qabel il-
15 ta’ Mejju 1997; kif ukoll

(ii) ikel ta’ oriġini mill-pjanti jew mill-
annimali meta tiġi applikata teknika ta’ 
tagħmir ġdida lill-pjanta u annimal li ma 
ntużatx qabel il-15 ta’ Mejju 1997 u li 
jwassal għal tibdil sinifikanti fil-
kompożizzjoni u l-istruttura ta’ l-ikel li 
jaffettwa s-sikurezza jew nutrizzjoni.

Or. en
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Emenda 89
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt (a) (iii) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' 
produzzjoni ġdid, mhux użat qabel il-
15 ta' Mejju 1997, fejn il-proċess ta’ 
produzzjoni jwassal għal tibdil sinifikanti 
fil-kompożizzjoni jew l-istruttura ta’ l-ikel 
li jaffettwa il-valur nutrittiv tiegħu, il-
metaboliżmu jew il-livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa.

(iii) l-ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' 
produzzjoni ġdid, mhux użat b’mod 
sinifikanti fil-Komunità qabel il-
15 ta' Mejju 1997, - li jinkludi
definittivament, iżda mhux limitat għal, 
ikel prodott bl-għajnuna ta’ 
nanoteknoloġiji - fejn il-proċess ta’ 
produzzjoni jwassal għal tibdil sinifikanti 
fil-kompożizzjoni jew l-istruttura ta’ l-ikel 
li jaffettwa il-valur nutrittiv tiegħu, il-
metaboliżmu jew il-livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifikazzjoni ta’ Emenda 21 mir-Rapporteur.

Emenda 90
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt (a) (iii) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' 
produzzjoni ġdid, mhux użat qabel il-
15 ta' Mejju 1997, fejn il-proċess ta’ 
produzzjoni jwassal għal tibdil sinifikanti 
fil-kompożizzjoni jew l-istruttura ta’ l-ikel 
li jaffettwa il-valur nutrittiv tiegħu, il-
metaboliżmu jew il-livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa.

(iii) l-ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' 
produzzjoni ġdid, mhux użat qabel il-
15 ta' Mejju 1997 u li jwassal għal tibdil 
sinifikanti fil-kompożizzjoni jew l-
istruttura ta’ l-ikel li jaffettwa s-sikurezza 
jew nutrizzjoni.

Or. en
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Emenda 91
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt (a) (iii) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' 
produzzjoni ġdid, mhux użat qabel il-
15 ta' Mejju 1997, fejn il-proċess ta’ 
produzzjoni jwassal għal tibdil sinifikanti 
fil-kompożizzjoni jew l-istruttura ta’ l-ikel 
li jaffettwa il-valur nutrittiv tiegħu, il-
metaboliżmu jew il-livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa.

(iii) l-ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' 
produzzjoni ġdid, mhux użat qabel il-
15 ta' Mejju 1997, fejn il-proċess ta’ 
produzzjoni jwassal għal tibdil sinifikanti 
fil-kompożizzjoni jew l-istruttura ta’ l-ikel 
li jaffettwa il-valur nutrittiv tiegħu, il-
metaboliżmu jew il-livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa; fiċ-ċirkostanzi kollha ikel 
prodott permezz ta’ nanokteknoloġija u 
nanoxjenza għandu jkun ikkunsidrat 
bħala ikel li għalih japplika proċess ta’ 
produzzjoni ġdid. Skond il-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 14(2) il-
Kummissjoni għandha tadotta definizzjoni 
dwar ikel prodott permezz ta’ l-użu ta’ 
nanoteknoloġija u nanoxjenza.

Or. en

Emenda 92
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt (b) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “ikel tradizzjonali minn pajjiż terz” 
tfisser ikel ġdid bi storja ta’ użu ta’ ikel 
f’pajjiż terz, li tfisser li l-ikel ikkonċernat 
kien u jibqa’ parti minn dieta normal ta’ 
mill-anqas ġenerazzjoni waħda f’parti 
kbira tal-popolazzjoni tal-pajjiż;

(b) “ikel tradizzjonali minn pajjiż terz” 
tfisser ikel ġdid bi storja ta’ użu ta’ ikel 
f’pajjiż terz, li tfisser li l-ikel ikkonċernat 
kien u jibqa’ parti minn dieta normal ta’ 
mill-anqas 30 sena f’parti kbira tal-
popolazzjoni tal-pajjiż;

Or. de
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Emenda 93
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt (c) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) “storja ta’ użu ta’ ikel sikur” tfisser li s-
sikurezza ta’ l-ikel ikkonċernat hija 
kkonfermata b’data ta’ kompożizzjoni u 
mill-esperjenza ta’ użu u użu kontinwu fid-
dieta normali ta’ parti kbira mill-
popolazzjoni ta’ pajjiż.

(c) "storja ta’ użu ta’ ikel sikur" tfisser li s-
sikurezza ta’ l-ikel ikkonċernat hija 
kkonfermata b’data ta’ kompożizzjoni u 
mill-esperjenza ta’ użu u użu kontinwu 
għal mill-inqas 30 sena fid-dieta tas-soltu
ta’ parti kbira mill-popolazzjoni ta’ pajjiż.

Or. de

Emenda 94
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt (c a) (ġdid) 

Test prodott mill-Kummissjoni Emenda

(ca) “prodott bl-għajnuna ta’ 
nanoteknoloġija”tfisser prodott li jinkludi, 
jikkonsisti fi jew huwa prodott bl-
għajnuna ta’ sustanzi sintetiċi mhux ikbar 
minn 100 nm fit-tul, wisa’ jew għoli jew, 
fejn ikbar minn 100 nm, huwa 
ġeneralment xjentifikament aċċettat bħala 
prodott ta’ nanoteknoloġija.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta’ definizzjonijiet.
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Emenda 95
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) “prodtt bl-għajnuna ta’ 
nanoteknoloġiji”: prodott li jikludi, 
jkkonsisti fi jew huwa prodott bl-
għajnuna ta’ sustanzi fl-ordni ta’ 300 nm 
fit-tul, wisa’ jew għoli u/jew sustanzi li 
jesibixxu, minħabba d-daqs imnaqqas ta’ 
partikola tagħom, karatteristiċi ġodda 
kkumparati mal-forma komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika ta’ Emenda 26 mir-Rapporteur. Għad m’hemmx qbil dwar definizzjoni msejsa fuq 
id-daqs jew definizzjoni oħra ta’ nanomaterjali. Madankollu ħafna istituzzjonijiet bdew jużaw 
d-definizzjoni provviżorja ta’ nanomaterjali bħala li għandhom karatteristiċi ġodda, 
dipendenti fuq id-daqs li ma jidhrux fl-ikbar partikoli ta’ l-istess materjal. Tipikament din 
jirreferu għaliha bħala partikola li għandha mill-inqas dimensjoni waħda li teżisti fid-daqs 
ta’ sa 100nm. Madankollu l-adattabilità tad-definizzjoni ta’ 100nm kienet mistoqsija: hemm 
rikonoxximent internazzjonali li dejjem iżid li ċertu partikoli ikbar minn 100nm jesibixxu aġir 
anatomiku u fiżjoloġiku simili. Proprjetajiet mibdula jistgħu jinkludu reattività kimika ikbar, 
kulur, saħħa, solubilità, konduttività elettrika mibdula eċċ. Speċjalment fir-rigward ta’ ikel, l-
ogħla livell ta’ dispożizzjonijiet ta’ sikurezza għandu jkun applikat, u definizzjoni wiesa’ tkun 
l-aħjar risposta għal dan l-għan.

Emenda 96
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) “nanomaterjal” tfisser kwalunkwe 
materjal solidu u manifatturat 
intenzjonalment b’dimensjoni esterna 
waħda jew iktar, jew bi struttura interna, 
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fuq skala ta’ 100 nm jew inqas.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta mis-Sinjura Liotard f’Emenda 26 tagħha mhix kompluta u hemm 
riskju li teskludi ċertu nanomaterjali. Barra minn hekk, definizzjonijiet uniformi għandhom 
ikunu użati fl-interess ta’ koerenza fost l-atti leġiżlattivi Komunitarji differenti. 

Emenda 97
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt (c b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) “nano-oġġett” tfisser kwalunkwe 
oġġett, struttura jew faċilità solida u 
manifatturata intenzjonalment jew użata, 
b’dimensjoni waħda jew iktar fuq skala 
ta’ bejn 100 u 500 nm.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ “nanomaterjali” tirrikjedi definizzjoni addizjonali li tkopri prodotti oħra li 
jinkludu nanoteknoloġiji li għandha tkun ikkunsidrata u inkluża fl-ambitu ta’ nanoteknoloġiji. 
Dawn in-nano-oġġetti għandhom dimensjoni waħda jew tnejn li huma ikbar mill-iskala 
msemmija fl-Emenda 96; dawn il-prodotti jinkludu nanotubi, nanofibri u nanofilms.

Emenda 98
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġbir ta’ tagħrif li għandu x’jaqsam ma’ l-
użu ta’ ikel għall-konsum mill-bniedem

Ġbir ta’ tagħrif li għandu x’jaqsam mal-
klassifikazzjoni ta’ Ikel Ġdid
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Data għandha tkun miġbura b’mod armonizzat b’tali mod li l-applikabilità ta’ dan ir-
regolament huwa u jista’ jkun evalwat fuq applikazzjonijiet jew prodotti proposti. Għall-
prodotti kollha sottomessi riċentament, verifika hija magħmula sabiex tiċċekkja l-istorja 
possibbli ta’ konsum sinifikanti fi Stat Membru wieħed/diversi fil-Komunità. Din l-
evalwazzjoni (biż-żmien) tiġġenera lista ta’ prodotti li kienu kategorizzati.

Emenda 99
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tiġbor tagħrif mill-
Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali ta’ l-ikel sabiex tistabbilixxi 
sa liema grad l-ikel intuża għall-konsum 
mill-bniedm ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997.

1. Il-Kummissjoni għandha tiġbor tagħrif 
mill-Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali ta’ l-ikel jew kwalunkwe parti 
oħra interessata sabiex tistabbilixxi l-istat 
ta’ applikazzjonijiet ta’ Ikel Ġdid u, fil-każ 
ta’ domandi magħmula dwar l-eżistenza 
ta’ prodotti diġà fis-suq, sa  liema grad l-
ikel intuża għall-konsum mill-bniedem
ġewwa l-Komunità qabel id-data ta’ 
applikazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data ta’ referenza tal-15 ta’ Mejju 1997 għandha tkun modifikata kif l-iskop tar-
regolament huwa modifikat mir-Reg 258/57. Għandha tkun mibdula mid-data ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-regolament.
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Emenda 100
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tiġbor tagħrif mill-
Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali ta’ l-ikel sabiex tistabbilixxi 
sa liema grad l-ikel intuża għall-konsum 
mill-bniedm ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. 

1. Il-Kummissjoni għandha tiġbor tagħrif 
mill-Istati Membri u permezz ta’ 
konsultazzjonijiet pubbliċi sabiex 
tistabbilixxi sa liema grad l-ikel intuża 
għall-konsum mill-bniedem ġewwa l-
Komunità qabel il-15 ta’ Mejju 1997. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika l-
konklużjonijiet tagħha li jirriżultaw minn 
dan u minn data oħra li mhix 
kunfidenzjali.

Or. de

Emenda 101
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendat

1. Il-Kummissjoni tista’ tiġbor tagħrif mill-
Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali ta’ l-ikel sabiex tistabbilixxi 
sa liema grad l-ikel intuża għall-konsum 
mill-bniedm ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997.

1. Il-Kummissjoni għandha tiġbor tagħrif 
mill-Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali jew kwalunkwe parti oħra 
interessata ta’ l-ikel sabiex tistabbilixxi sa 
liema grad l-ikel intuża għall-konsum mill-
bniedem ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Operaturi kummerċjali 
u partijiet oħra interessati huma obbligati 
li jittrasferixxu tagħrif dwar l-estent li ikel 
kien użat għall-konsum mill-bniedem fil-
Komunità qabel il-15 ta’ Mejju 1997 jekk 
il-Kummissjoni jew awtorità nazzjonali ta’ 
Stat Membru jitlob dan it-tagħrif.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta’ responsabbilitajiet assenjati lil kull parti.

Emenda 102
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test proposted mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tiġbor tagħrif mill-
Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali ta’ l-ikel sabiex tistabbilixxi 
sa liema grad l-ikel intuża għall-konsum 
mill-bniedm ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. 

1. Il-Kummissjoni għandha tiġbor tagħrif 
mill-Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali ta’ l-ikel sabiex tistabbilixxi 
sa liema grad l-ikel intuża għall-konsum 
mill-bniedem ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Operaturi kummerċjali 
f’dan is-settur għandhom ikunu obbligati 
li jipprovdu, fuq talba ta’ l-awtorità 
kompetenti ta’ l-Istati Membri 
kkonċernati jew ta’ l-Awtorità, tagħrif 
dwar ikel li kien użat għall-konsum mill-
bniedem fil-Komunità qabel il-15 ta’ 
Mejju 1997.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kooperazzjoni tajba bejn operaturi kummerċjali fis-settur ta’ l-ikel, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni hija bżonnjuża bl-għan li taċċerta l-istorja tal-passat ta’ ċertu ikel. L-
obbligazzjoni ta’ l-operaturi kummerċjali fis-settur li jipprovdu lill-Kummissjoni b’tagħrif 
dwar it-tqegħid ta’ ikel fis-suq tgħin fil-kisba ta’ dan l-għan.

Emenda103
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 



AM\744573MT.doc 45/104 PE413.967v01-00

MT

pubblika l-konklużjoni li tirriżulta minn 
dan il-ġbir ta’ data u d-data mhux 
kunfidenzjali li ssostniha.

Or. en

Emenda 104
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel ġdid inkluż fil-lista Komunitarja ta' 
ikel ġdid (minn hawn 'il quddiem “il-lista 
Komunitarja”) biss jista' jitqiegħed fis-suq.

Ikel ġdid inkluż fil-lista Komunitarja ta' 
ikel ġdid (minn hawn 'il quddiem “il-lista 
Komunitarja”) biss jista' jitqiegħed fis-suq. 
Il-Kummissjoni għandha żżomm u 
tippubblika il-lista Komunitarja dwar 
paġna pubblikament aċċessibbli maħsuba 
għal dan l-iskop fuq il-websajt tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

= AM 29 tar-Rapporteur (ikun hemm referenza għalih f’AM ta’ wara).

Emenda 105
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista Komunitarja ta’ ikel ġdid Lista Komunitarja ta’ ikel ġdid
Ikel ġdid inkluż fil-lista Komunitarja ta' 
ikel ġdid (minn hawn 'il quddiem “il-lista 
Komunitarja”) biss jista' jitqiegħed fis-suq.

1. Ikel ġdid inkluż fil-lista Komunitarja ta' 
ikel ġdid (minn hawn 'il quddiem “il-lista 
Komunitarja”) biss jista' jitqiegħed fis-suq.

2. Meta l-awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid 
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inkluż fil-Lista Komunitarja hija msejsa
fuq evidenza xjentifika proprjetarja skond 
l-Artikolu 12, l-applikant imsemmi biss 
jista’ jqiegħdu fis-suq għall-perjodu ta’ l-
ewwel ħames snin. Jekk, madankollu, il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-ikel ġdid jista’ 
jew seta’ kien inkluż fil-lista stabbilita fil-
paragrafu 1 mingħajr is-sottomissjoni ta’ 
data nominata bħala proprjetarja mill-
ewwel applikant, l-awtorizzazzjoni mhix 
limitata għall-użu mill-ewwel applikant 
biss u hija għalhekk disponibbli għall-użu 
ġenerali fil-Komunità.  Id-deċiżjoni 
għandha tkun adottata skond il-proċedura 
msemmija fl-artikolu 14(2) u għandha 
tindika, flimkien mat-tagħrif msemmi fl-
artikolu 7(2):
(a) id-data ta’ dħul ta’ l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja;
(b) il-fatt li d-dħul huwa bbażat fuq 
evidenza xjentifika żviluppata riċentament 
u/jew data proprjetarja imħarsa skond 
dan l-Artikolu;
(c) l-isem u l-indirizz ta’ l-applikant;
(d) il-fatt li l-ikel ġdid huwa ristrett għall-
użu sakemm applikant sussegwenti ma 
jiksibx awtorizzazzjoni għall-ikel 
mingħajr referenza għad-data
proprjetarja ta’ l-applikant oriġinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jintlaħaq l-għan ta’ stimolu lill-innovazzjoni, l-awtorizzazzjoni għandha tibqa’ 
disponibbli għall-użu esklussiv ta’ l-applikant matul il-perjodu ta’ ħarsien tad-data kif definit 
mill-Artikolu 12. Applikanti oħra għalhekk għandhom jipprovdu data proprjetarja ta’ l-
applikant preċedenti. Il-mekkaniżmu għandu jkun l-istess bħal fl-Artikolu 21(2) tar-
Regolament 1924/2006/KE.



AM\744573MT.doc 47/104 PE413.967v01-00

MT

Emenda 106
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista Komunitarja ta’ ikel ġdid Lista Komunitarja ta’ ikel ġdid
Ikel ġdid inkluż fil-lista Komunitarja ta' 
ikel ġdid (minn hawn 'il quddiem “il-lista 
Komunitarja”) biss jista' jitqiegħed fis-suq.

1. Ikel ġdid inkluż fil-lista Komunitarja ta' 
ikel ġdid (minn hawn 'il quddiem “il-lista 
Komunitarja”) biss jista' jitqiegħed fis-suq.

2. Meta l-awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid 
inkluż fil-Lista Komunitarja hija bbażata 
fuq evidenza xjentifika proprjetarja skond 
l-Artikolu 12, l-applikant imsemmi biss 
jista’ jqiegħdu fis-suq għall-perjodu ta’ l-
ewwel ħames snin. Jekk, madankollu, il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-ikel ġdid jista’ 
jew seta’ kien inkluż fil-lista stabbilita fil-
paragrafu 1 mingħajr is-sottomissjoni ta’ 
data nominata bħala proprjetarja mill-
ewwel applikant, l-awtorizzazzjoni mhix 
limitata għall-użu mill-ewwel applikant 
biss u hija għalhekk disponibbli għall-użu 
ġenerali fil-Komunità.  Id-deċiżjoni 
għandha tkun adottata skond il-proċedura 
msemmija fl-artikolu 14(2) u għandha 
tindika, flimkien mat-tagħrif msemmi fl-
artikolu 7(2):
(a) id-data ta’ dħul ta’ l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja;
(b) il-fatt li d-dħul huwa bbażat fuq 
evidenza xjentifika żviluppata riċentament 
u/jew data proprjetarja protetta skond dan 
l-Artikolu;
(c) l-isem u l-indirizz ta’ l-applikant;
(d) il-fatt li l-ikel ġdid huwa ristrett għall-
użu sakemm applikant sussegwenti ma 
jiksibx awtorizzazzjoni għall-ikel 
mingħajr referenza għad-data
proprjetarja ta’ l-applikant oriġinali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaqħaq l-għan ta’ stimolu lill-innovazzjoni, l-awtorizzazzjoni għandha tibqa’ 
disponibbli għall-użu esklussiv ta’ l-applikant matul il-perjodu ta’ ħarsien tad-data kif definit 
mill-Artikolu 12. Applikanti oħra għalhekk għandhom jipprovdu data proprjetarja ta’ l-
applikant preċedenti. Il-mekkaniżmu għandu jkun l-istess bħal fl-Artikolu 21(2) tar-
Regolament 1924/2006/KE.

Emenda 107
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel ġdid jista’ jiġi inkluż fil-lista 
Komunitarja biss jekk jissodisfa l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. Ikel ġdid jista’ jiġi inkluż fil-lista 
Komunitarja biss jekk jissodisfa l-
kundizzjonijiet li ġejjin: 

Or. en

Emenda 108
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament 
Artikolu 6 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma joħloqx, fuq il-bażi ta’ evidenza 
xjentifika disponibbli, tħassib dwar is-
sikurezza għas-saħħa tal-konsumatur taħt 
kundizzjonijiet ta’ konsum normali;

(a) ma joħloqx, fuq il-bażi ta’ evidenza 
xjentifika disponibbli, tħassib dwar is-
sikurezza għas-saħħa tal-konsumatur taħt 
kundizzjonijiet ta’ konsum normali; dan 
jimplika li effetti kumulattivi u sinerġistiċi 
kif ukoll effetti avversi possibbli fuq 
gruppi partikolari tal-popolazzjoni jkunu 
kkunsidrati fl-evalwazzjoni tar-riskju;

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 109
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-każ fejn huwa maħsub li jieħu post 
ikel ieħor, ma jkunx differenti minn dak l-
ikel b'tali mod li l-konsum normali tiegħu 
ikun ta' żvantaġġ nutrittiv għall-
konsumatur. 

(c) fil-każ fejn huwa maħsub li jieħu post 
ikel ieħor, ma jkunx differenti minn dak l-
ikel u l-konsum ta’ dan l-ikel ma joħloqx 
periklu għas-saħħa tal-konsumatur jew 
ta’ l-annimali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kliem propost mill-Kummissjoni huwa restrittiv wisq u jmur kontra l-kwistjoni tas-saħħa. 
Referenza għas-saħħa ta’ l-annimali hija miżjuda sabiex iġġib it-test konformi ma’ l-Emenda 
31 tas-Sinjura Liotard.

Emenda 110
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament 
Artikolu 6 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-użu tiegħu ma jkollux impatt 
negattiv fuq l-ambjent; l-ikel ġdid jew 
prodotti magħmulin minn partijiet minnu 
m’għandux ikun persistenti u 
akkumulattiv fl-ambjent wara li l-ikel ġdid 
intuża bħala ikel;
(cb) ikel ġdid li jista’ jkollu effetti avversi 
fuq gruppi partikolari tal-popolazzjoni 
jkun awtorizzat biss jekk miżuri speċifiċi li 
jipprevjenu dawn l-effetti mhux mixtieqa 
jkunu implimentati;
(cc) jekk użu sikur jirrikjedi livelli 
massimi ta’ teħid ta’ ikel ġdid bħala tali 
jew bħala parti minn ikel ieħor jew 
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kategoriji ta’ ikel ikunu stabbiliti;
(cd) effetti kumulattivi ta’ ikel ġdid li 
huwa użat f’ikel differenti ta’ kategoriji 
ta’ ikel kienu evalwati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attenzjoni akbar għandha tkun mogħtija lir-riskji possibbli ta’ l-użu ta’ ikel ġdid, b’mod 
partikolari fir-rigward ta’ gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni. Sett ta’ kondizzjonijiet iktar 
wiesa’ għall-inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista Komunitarja huwa bżonnjuż sabiex jipprevjeni 
effetti negattivi mhux mistennija milli jseħħu bħala riżultat ta’ l-użu ta’ ikel ġdid.

Emenda 111
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) juri benefiċċji ċari għall-
konsumaturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Benefiċċji ċari għall-konsumaturi għandhom ikunu prekundizzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ 
kwalunkwe prodott ġdid ta’ l-ikel fis-suq.

Emenda 112
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt (c b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) l-użu tiegħu m’għandux impatt 
negattiv fuq l-ambjent, lanqas ma 
jipproduċi residwi jew sustanzi mhux 
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diġeriti li huma persistenti u 
akkumulattivi jew li għandhom b’xi mod 
ieħor impatt negattiv fuq l-ambjent;

Or. en

Emenda 113
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) m’hemmx oġġezzjonijiet etiċi 
kontrieh. 

Or. de

Ġustifikazzjoni 

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.

Emenda 114
Niels Busk

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) huwa kkunsidrat li kien prodott taħt 
kondizzjonijiet etikament aċċettabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun possibbli li jkunu kkunsidrati aspetti etiċi fil-kunsiderazzjoni ta’  l-
awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid. Jekk ma jissemmewx l-aspetti etiċi bħala kriterju fl-artikolu 6, 
ma jkunx ċar jekk l-aspetti etiċi jistgħux ikunu legalment użati fir-rigward ta’ awtorizzazzjoni 
ta’ ikel ġdid. 

Emenda 115
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) m’għandux impatt negattiv fuq l-
ambjent, u m’għandux effetti persistenti 
jew akkumulattivi fuq l-ambjent wara li 
jkun konsmat jew li jsir skart.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-kriterji għad-dħul ta’ ikel fil-lista Komunitarja ta’ ikel ġdid għandu jkun l-impatt 
ambjentali tiegħu, b’mod partikolari l-effetti persistenti jew kumulattivi tiegħu fuq l-ambjent.

Emenda 116
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ikel li għalih kienu applikati proċessi 
ta’ produzzjoni li jirrikjedu metodi ta’ 
evalwazzjoni tar-riskju speċifiċi (e.ż. 
nanoteknoloġiji) ma jistgħux ikunu 
inklużi fil-lista Komunitarja qabel ma 
dawn il-metodi speċifiċi ma jkunu 
approvati għall-użu, u evalwazzjoni tas-
sikurezza adegwata fuq il-bażi ta’ dawn il-
metodi uriet li l-użu ta’ l-ikel rispettiv 
huwa sikur. Dawn il-metodi 
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m’għandhomx jinvolvu l-użu ta’ annimali 
vertebrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Preżentament, m’hemmx metodi adegwati għall-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ nanomaterjali 
(ara SCENIHR-opinjoni ta’ Sett. 2005). Nanomaterjali għandhom ikunu evalwati fuq il-bażi 
ta’ testijiet nano-speċifiċi li ma jinvolvux annimali. Qabel ma jkunu disponibbli testijiet nano-
speċifiċi li ma jinvolvux annimali għal evalwazzjoni adegwata tas-sikurezza ta’ nanomaterjali 
fl-ikel, l-użu tagħhom għandu jkun projbit sabiex tkun imħarsa s-saħħa tal-bniedem u jkun 
projbit l-ittestjar ta’ l-annimali.

Emenda 117
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F’każ ta’ dubju, e.ż. jekk hemm 
ċertezza xjentifika li mhix suffiċjenti jew 
nuqqas ta’ data, il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni għandu jkun applikat u l-ikel 
in kwistjoni ma jistax ikun inkluż fil-lista 
Komunitarja.

Or. en

Emenda 118
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-lista Komunitarja għandha tiġi 
aġġornata skond il-proċedura stipulata 
fir-Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni]. 

Imħassar
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2. Id-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja għandu jinkludi 
speċifikazzjoni ta’ l-ikel, u fejn xieraq, 
jispeċifika l-kundizzjonijiet ta' l-użu, 
rekwiżiti speċifiċi ta' tikkettar addizzjonali 
biex jinforma lill-konsumatur aħħari 
u/jew rekwiżit ta’ sorveljanza wara t-
tqegħid fis-suq.
3. Permezz ta’ deroga mit-tielet paragrafu 
ta’ l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni], l-aġġornar tal-lista Komunitarja 
b’ikel ġdid, għajr għal ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi, għandu jiġi deċiż skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2) 
f’każijiet fejn l-evidenza xjentifika 
żviluppata riċentament u data proprjetarja 
huma mħarsa skond l-Artikolu 12. 
Fil-każi msemmija fl-ewwel 
sottoparagrafu d-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja għandu jindika, barra t-
tagħrif msemmi fil-paragrafu 2:
(a) id-data tad-dħul ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja;
(b) il-fatt li d-dħul huwa msejjes fuq 
evidenza xjentifika żviluppata riċentament 
u/jew data proprjetarja mħarsa skond l-
Artikolu 12; 
(c) l-isem u l-indirizz ta' l-applikant.

Or. de

Emenda 119
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja għandu jinkludi 
speċifikazzjoni ta’ l-ikel, u fejn xieraq, 
jispeċifika l-kundizzjonijiet ta' l-użu, 

(2) Id-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja għandu jinkludi:
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rekwiżiti speċifiċi ta' tikkettar addizzjonali 
biex jinforma lill-konsumatur aħħari 
u/jew rekwiżit ta’ sorveljanza wara t-
tqegħid fis-suq.

(a) speċifikazzjoni ta’ l-ikel;
(b) l-użu maħsub ta’ l-ikel;
(c) il-kondizzjonijiet ta’ l-użu;
(d) id-data ta’ dħul ta’ l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja u d-data ta’ rċevuta ta’ l-
applikazzjoni;
(e) l-isem u l-indirizz ta’ l-applikant;
(f) id-data u riżultati ta’ l-aħħar spezzjoni 
skond ir-rekwiżiti ta’ sorveljanza stabbilit 
fl-Artikolu 11.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun rikjest dan it-tagħrif mill-ikel ġdid KOLLU (mhux biss minn dak 
imsemmi fl-Artikolu 7- paragrafu 3- l-ewwel subparagrafu; kif propost mill-Kummissjoni!) 
sabiex ikun hemm trasparenza.

Emenda 120
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista Komunitarja 
għandu jinkludi speċifikazzjoni ta’ l-ikel, u 
fejn xieraq, jispeċifika l-kundizzjonijiet ta' 
l-użu, rekwiżiti speċifiċi ta' tikkettar 
addizzjonali biex jinforma lill-konsumatur 
aħħari u/jew rekwiżit ta’ sorveljanza wara 
t-tqegħid fis-suq.

2. Id-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista Komunitarja 
għandu jinkludi speċifikazzjoni ta’ l-ikel, u 
fejn xieraq, jispeċifika l-kundizzjonijiet ta' 
l-użu, rekwiżiti speċifiċi ta' tikkettar 
addizzjonali biex jinforma lill-konsumatur 
aħħari u rekwiżit ta’ sorveljanza wara t-
tqegħid fis-suq.

Or. nl
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Emenda 121
Anne Ferreira

Proposta għal regolament 
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista Komunitarja 
għandu jinkludi speċifikazzjoni ta’ l-ikel, 
u fejn xieraq, jispeċifika l-kundizzjonijiet 
ta' l-użu, rekwiżiti speċifiċi ta' tikkettar 
addizzjonali biex jinforma lill-konsumatur 
aħħari u/jew rekwiżit ta’ sorveljanza wara 
t-tqegħid fis-suq.

2. Id-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista Komunitarja 
għandu jiddikjara l-ingredjenti speċifiċi 
ta’ l-ikel u jispeċifika, fejn neċessarju, l-
kundizzjonijiet ta' l-użu, rekwiżiti speċifiċi 
ta' tikkettar addizzjonali biex jinforma lill-
konsumatur aħħari u/jew rekwiżit ta’ 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dettalji għandhom jidhru fil-lista Komunitarja ta’ ikel ġdid fejn neċessarju, e.ż. meta 
l-evalwazzjoni ta’ ikel ġdid tinkludi obbligazzjoni li jkunu speċifikati l-kondizzjonijiet ta’ l-
użu, tikkettar addizzjonali, eċċ.

Emenda 122
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sorveljanza wara tqegħid fis-suq 
għandha tkun meħtieġa għall-ikel ġdid 
kollu. L-ikel ġdid kollu li kien imqiegħed 
fis-suq għandu jkun rivedut darba wara 5 
snin u meta iktar evidenza xjentifika ssir 
disponibbli. Fis-sorveljanza, attenzjoni 
speċjali għandha tkun mogħtija lill-
kategoriji tal-popolazzjoni bl-ogħla 
inġestjoni djetetika.

Or. en
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Justification

Sabiex ikun hemm tagħrif dwar effetti avversi mill-użu ta’ ikel ġdid, sorveljanza wara t-
tqegħid fis-suq għandha tkun meħtieġa għall-ikel ġdid kollu, 5 snin wara l-introduzzjoni 
tiegħu fis-suq Ewropew.

Emenda 123
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. F’każ li ikel ġdid huwa sustanza 
b’riskju konness mal-konsum ta’ ħafna 
minnu, għandu jkollu approvazzjoni 
għall-użu b’livell massimu f’ċertu ikel jew 
kategoriji ta’ ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ li ikel ġdid huwa sustanza b’riskju konness mal-konsum ta’ ħafna minnu, għandu jkollu 
approvazzjoni għall-użu b’livell massimu f’ċertu ikel jew kategoriji ta’ ikel sabiex jipprevjeni 
r-riskju ta’ doża eċċessiva u l-konsumaturi għandhom ikunu infurmati b’ dan permezz ta’ 
tikketti ċari.

Emenda 124
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 a – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ikel Ġdid huwa suġġett għar-rekwiżiti 
ġenerali ta’ tikkettar stabbiliti fid-
Direttiva 2000/13/KE. Rekwiżiti speċifiċi 
ta’ tikkettar addizzjonali jistgħu jkunu 
stabbiliti għal ikel ġdid speċifiku, b’mod 
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partikolari rigward id-deskrizzjoni ta’ l-
ikel, is-sorsi tiegħu, jew il-kundizzjonijiet 
ta’ l-użu. Fejn dan huwa l-każ, ir-rekwiżit 
ta’ tikkettar għandu jkun imsemmi fil-
lista Komunitarja. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti tikkontrolla d-dikjarazzjoni f’Ġabra 21. 

Emenda 125
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 a – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prodotti ta’ l-ikel prodotti bl-għajnuna ta’ 
nanoteknoloġiji għandhom ikunu 
tikkettati bil-kliem “prodotti bl-għajnuna 
ta’ nanoteknoloġiji”; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsumaturi abbli jixtiequ jkunu jafu jekk l-ikel kienx prodott bl-użu ta’ nanoteknoloġiji.

Emenda 126
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 a – subparagrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prodotti ta’ l-ikel prodotti minn annimali 
magħlufin oġġetti ta’ l-għalf 
ġenetikament mibdula għandhom ikunu 
tikkettati bil-kliem “prodotti minn 
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annimali magħlufin oġġetti ta’ l-għalf 
ġenetikament mibdula”; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsumaturi abbli jixtiequ jkunu jafu jekk ikel kienx prodott bl-użu ta’ ikel ġenetikament 
mibdul. Rigward dan, hemm lakuna ċara fid-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ikel prodott 
minn annimali magħlufin oġġetti ta’ l-għalf ġenetikament mibdula: Premessa 16 tar-
Regolament 1829/2003 hija interpretata li tfisser li ikel manifatturat minn annimali magħlufin 
oġġetti ta’ l-għalf ġenetikament mibdula mhux kopert minn dak ir-regolament. Dan ifisser li 
r-Reg. 1829/2003 ma jinkludi ebda dispożizzjoni dwar tikkettar; għalhekk regoli 
korrispondenti għandhom ikunu stabbiliti f’dan ir-regolament sabiex tintela dik il-lakuna.

Emenda 127
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mit-tielet paragrafu 
ta’ l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru [proċedura komuni], 
l-aġġornar tal-lista Komunitarja b’ikel 
ġdid, għajr għal ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi, għandu jiġi deċiż skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2) 
f’każijiet fejn l-evidenza xjentifika 
żviluppata riċentament u data proprjetarja
huma mħarsa skond l-Artikolu 12. 

3. Permezz ta’ deroga mit-tielet paragrafu 
ta’ l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru [proċedura komuni], 
l-aġġornar tal-lista Komunitarja b’ikel 
ġdid, għajr għal ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi, għandu jiġi deċiż skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2) 
f’każijiet fejn l-evidenza xjentifika 
żviluppata riċentament u data proprjetarja
huma mħarsa skond l-Artikolu 12. 

Fil-każi msemmija fl-ewwel 
sottoparagrafu d-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja għandu jindika, barra t-
tagħrif msemmi fil-paragrafu 2:
(a) id-data tad-dħul ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja;
(b) il-fatt li d-dħul huwa msejjes fuq 
evidenza xjentifika żviluppata riċentament 
u/jew data proprjetarja mħarsa skond l-
Artikolu 12;
(c) l-isem u l-indirizz ta' l-applikant.
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

Dan l-estratt diġà kien inkorporat fl-Artikolu 12, li huwa post iktar xieraq għalih.

Emenda 128
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mit-tielet paragrafu 
ta’ l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni], l-aġġornar tal-lista Komunitarja 
b’ikel ġdid, għajr għal ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi, għandu jiġi deċiż skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2) 
f’każijiet fejn l-evidenza xjentifika 
żviluppata riċentament u data proprjetarja 
huma mħarsa skond l-Artikolu 12. 

2. L-aġġornament tal-lista Komunitarja 
għandu jkun deċiż skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14(3).

Fil-każi msemmija fl-ewwel 
sottoparagrafu d-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja għandu jindika, barra t-
tagħrif msemmi fil-paragrafu 2:
(a) id-data tad-dħul ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja;
(b) il-fatt li d-dħul huwa msejjes fuq 
evidenza xjentifika żviluppata riċentament 
u/jew data proprjetarja mħarsa skond l-
Artikolu 12;
(c) l-isem u l-indirizz ta' l-applikant.

Or. en



AM\744573MT.doc 61/104 PE413.967v01-00

MT

Emenda 129
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-fatt li l-ikel ġdid jista’ jkun 
imqiegħed fis-suq mill-imsemmi applikant 
biss, sakemm applikant sussegwenti ma 
jiksibx awtorizzazzjoni għall-ikel 
mingħajr referenza għad-data
proprjetarja ta’ l-applikant oriġinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-għan ta’ stimolu lill-innovazzjoni, il-konnessjoni kruċjali bejn l-applikant u 
l-awtorizzazzjoni għandha tkun dikjarata iktar espliċitament.

Emenda 130
Philip Bushill-Matthews

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-fatt li l-ikel ġdid jista’ jkun 
imqiegħed fis-suq mill-applikant imsemmi 
biss, sakemm applikant sussegwenti ma 
jiksibx awtorizzazzjoni għall-ikel 
mingħajr referenza għad-data
proprjetarja ta’ l-applikant oriġinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-għan ta’ stimolu lill-innovazzjoni, il-konnessjoni kruċjali bejn l-applikant u 
l-awtorizzazzjoni għandha tkun dikjarata iktar espliċitament.
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Emenda 131
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-fatt li l-ikel ġdid jista’ jkun 
imqiegħed fis-suq mill-imsemmi applikant 
biss, sakemm applikant sussegwenti ma 
jiksibx awtorizzazzjoni għall-ikel 
mingħajr referenza għad-data
proprjetarja ta’ l-applikant oriġinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-għan ta’ stimolu lill-innovazzjoni, il-konnessjoni bejn l-applikant u l-
awtorizzazzjoni għandha tkun dikjarata iktar espliċitament.

Emenda 132
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Permezz ta’ deroga mit-tielet 
paragrafu ta’ l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni], l-aġġornar tal-lista Komunitarja 
b’ikel ġdid, għajr għal ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi, għandu jiġi deċiż skond 
il-proċedura msemmija fl-[Artikolu8 a] 
fejn:
a) l-ekwivalenza ta’ l-ikel ġdid ma’ ikel 
ikel eżistenti, fil-kompożizzjoni, 
metaboliżmu u livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa, hija biżżejjed biex turi li ma 
joħloqx problemi għas-sikurezza tas-
saħħa tal-konsumatur taħt il-
kondizzjonijiet ta’ kunsum maħsuba;
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b) l-ikel ġdid jikkonsisti fi jew jinkludi ikel 
użat preċedentament esklussivament 
bħala jew f’supplimenti ta’ l-ikel, skond 
il-leġiżlazzjoni applikabbli, u meta l-użu 
ġdid maħsub jista’ jkun raġonevolmanet 
mistenni li ma jżidx b’mod sinifikanti l-
inġestjoni tal-konsumaturi, inkluż gruppi 
vulnerabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Fil-Proposta tal-Kummissjoni, l-ingredjenti ġodda kollha, irrilevanti mil-livell tagħhom ta’ 
innovazzjoni (li jvarjaw minn modifikazzjoni teknika sempliċi għal molekula kompletament 
ġdida) għandhom ikunu suġġetti għall-istess proċedura ta’ approvazzjoni. Ir-riskju huwa li 
amministrazzjonijiet u EFSA jiddedikaw ħin u riżorsi fuq evalwazzjoni ta’ prodotti li 
sempliċiment mhix neċessarja. Meta ikel jew ingredjent ta’ l-ikel huwa ġdid fis-suq, iżda jista’ 
jkun muri li huwa suffiċjentament ekwivalenti għal ikel mhux ġdid, jew meta ikel jew 
ingredjent ta’ l-ikel għandu storja ta’ użu sikur bħala suppliment ta’ l-ikel, dan il-prodott 
għandu jkun notifikat (bl-opportunità għall-EFSA li titlob iktar data fejn meħtieġ) pjuttost 
milli jkun suġġett għal proċedura kompluta ta’ awtorizzazzjoni. Dan iżid l-effiċjenza tar-
Regolament u jipprovdi sistema iktar proporzjonali għall-ġestjoni tar-riskju ta’ l-ikel.

Emenda 133
Philip Bushill-Matthews

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Permezz ta’ deroga mit-tielet 
paragrafu ta’ l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni], l-aġġornar tal-lista Komunitarja 
b’ikel ġdid, għajr għal ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi, għandu jiġi deċiż skond 
il-proċedura msemmija fl-[Artikolu8 a] 
fejn:
a) l-ekwivalenza ta’ l-ikel ġdid ma’ ikel 
ikel eżistenti, fil-kompożizzjoni, 
metaboliżmu u livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa, hija biżżejjed biex turi li joħloqx 
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problemi għas-sikurezza tas-saħħa tal-
konsumatur taħt il-kondizzjonijiet ta’ 
kunsum maħsuba;
b) l-ikel ġdid jikkonsisti fi jew jinkludi ikel 
użat preċedentament esklussivament 
bħala jew f’supplimenti ta’ l-ikel, skond 
il-leġiżlazzjoni applikabbli, u meta l-użu 
ġdid maħsub jista’ jkun raġonevolmanet 
mistenni li ma jżidx b’mod sinifikanti l-
inġestjoni tal-konsumaturi, inkluż gruppi 
vulnerabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’din il-proposta, l-ingredjenti ġodda kollha, li jvarjaw minn modifika teknika sempliċi għal 
molekula kompletament ġdida għandhom ikunu suġġetti għall-istess proċedura ta’ 
approvazzjoni.  Meta ikel jew ingredjent ta’ l-ikel huwa ġdid fis-suq, iżda jista’ jkun muri li 
huwa suffiċjentament ekwivalenti għal ikel mhux ġdid, jew meta ikel jew ingredjent ta’ l-ikel 
għandu storja ta’ użu sikur bħala suppliment ta’ l-ikel, dan il-prodott għandu jkun notifikat 
(bl-opportunità għall-EFSA li titlob iktar data fejn meħtieġ) pjuttost milli jkun suġġett għal 
proċedura kompluta ta’ awtorizzazzjoni. Dan iżid l-effiċjenza tar-Regolament u jipprovdi 
sistema iktar proporzjonali għall-ġestjoni tar-riskju ta’ l-ikel.

Emenda 134
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 7a
Tikkettar ta’ ikel ġdid u ingredjenti ta’ 
ikel ġdid
Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet u 
rekwiżiti tad-Direttiva Nru 2000/13/KE, 
id-data speċifika kollha dwar ikel ġdid 
għandha tkun indikata u tikkettata sabiex 
tiżgura tagħrif xieraq għall-konsumatur:
i) l-ikel ġdid kollu mqiegħed fis-suq 
għandu jkun mibjugħ b’tikkettar distintiv 
b’mod ċar, preċiż u faċilment leġġibbli li 



AM\744573MT.doc 65/104 PE413.967v01-00

MT

jindika li huwa ikel ġdid;
ii) il-karatteristiċi jew proprjetajiet kollha 
ta’ ikel ġdid bħall-kompożizzjoni tiegħu, 
il-valur nutrizzjonali u l-użu xieraq, 
għandhom jidhru b’mod ċar, preċiż u 
b’forma leġġibbli u li tiftiehem faċilment 
fuq l-imballaġġ tiegħu; 
iii) il-preżenza ta’ ikel ġdid jew ingredjent 
ġdid li jibdel materjal jew ingredjent 
f’ikel, indipendentement minn jekk l-ikel 
hux mibdul minn ikel ġdid, għandha tkun 
dikjarata b’mod ċar, preċiż u b’forma 
leġġibbli u li tiftiehem faċilment fuq it-
tikkettar.
Meta ikel ġdid huwa magħmul minn 
sustanza li tista’ toħloq riskju kbir għas-
saħħa tal-bniedem f’każ ta’ konsum 
eċċessiv, il-konsumatur għandu jkun 
infurmat b’dan permezz ta’ tikkettar ċar, 
preċiż u faċilment leġġibbli fuq l-
imballaġġ ta’ l-ikel.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bħal oġġett ta’ l-ikel ieħor imqiegħed fis-suq Ewropew, ikel ġdid għandu jkun tikkettat skond 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Nru 2000/13/KE, preżentament taħt reviżjoni, iżda wkoll 
skond id-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dan l-artikolu, filwaqt li jkunu kkunsidrati l-kwalitajiet 
speċifiċi ta’ ikel ġdid u ingredjenti ta’ ikel ġdid.

Emenda 135
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 7 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Limiti ta’ migrazzjoni għal kostitwenti ta’ 

imballaġġ ta’ l-ikel
L-imballaġġ ta’ ikel ġdid għandu jsir 
skond ir-rekwiżiti tal-limiti ta’ migrazzjoni 
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stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru
1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar 
materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu 
f’kuntatt ma’ l-ikel 1.
Fejn neċessarju, il-Kummissjoni għandha 
tagħti struzzjonijiet lill-kumitat xjentifiku 
relevanti sabiex jistabbilixxi limiti ta’ 
migrazzjoni iktar baxxi għal imballaġġ 
magħmul minn jew li jinkludi 
nanomaterjali. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta deċiżjoni skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14(3).
1 ĠUJ L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-każ ta’ ikel ieħor, ikel ġdid għandu jimxi skond id-dispożizzjonijiet ta’ atti leġiżlattivi 
oħra li jkopru kategoriji oħra ta’ ikel. Dan japplika b’mod partikolari għal imballaġġ ta’ ikel 
ġdid. Ara wkoll Emenda 55.

Emenda 136
Niels Busk

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operatur tan-negozju ta’ l-ikel li 
għandu l-ħsieb iqiegħed ikel tradizzjonali 
minn pajjiż terz fis-suq Komunitarju 
għandu jinnotifika lill-Kummissjoni 
b'dan, u jindika l-isem ta’ l-ikel, il-
kompożizzjoni tiegħu u l-pajjiż ta’ l-
oriġini.

Imħassar

In-notifika għandha tiġi akkumpanjata 
minn data dokumentata li turi l-istorja ta’ 
użu sikur ta’ l-ikel fil-pajjiż terz.
2. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi n-
notifika inkluża d-dimostrazzjoni ta’ l-
istorja ta’ l-użu ta’ l-ikel sikur msemmija 
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fil-paragrafu 1 mingħajr dewmien lill-
Istati Membri u lill-Awtorità.
3. Fi żmien erba’ xhur mid-data li fiha l-
Kummissjoni tgħaddi n-notifika 
pprovduta fil-paragrafu 2, Stat Membru u 
l-Awtorità jistgħu jinfurmaw lill-
Kummissjoni b'oġġezzjonijiet ta' sikurezza 
motivati li jista' jkollhom, imsejsa fuq 
evidenza xjentifika, għat-tqegħid ta' l-ikel 
tradizzjonali kkonċernat fis-suq.
F’dak il-każ, l-ikel m’għandux jitqiegħed 
fis-suq Komunitarju u għandhom 
japplikaw l-Artikoli 5 sa 7. In-notifika kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandha titqies 
bħala l-applikazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(1) tar-Regolament XX/XXX 
[proċedura komuni].
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
operatur tan-negozju ta’ l-ikel 
ikkonċernat skond dan sa ħames xhur 
mid-data tan-notifika skond il-
paragrafu 1.
4. Jekk ma jitqajmu l-ebda oġġezzjonijiet 
ta’ sikurezza motivati, imsejsa fuq 
evidenza xjentifika, u ma ġie kkomunikat 
l-ebda tagħrif dwarhom lill-operatur tan-
negozju ta’ l-ikel ikkonċernat skond il-
paragrafu 3, l-ikel tradizzjonali jista’ 
jitqiegħed fis-suq Komunitarju ħames 
xhur mid-data tan-notifika skond il-
paragrafu 1.
5. Il-Kummissjoni għandha tippublika 
lista ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi 
li jista’ jitqiegħed fis-suq Komunitarju 
skond il-paragrafu 4 fuq paġna apposta 
fuq il-websajt tal-Kummissjoni.
6. Regoli dettaljati għall-implimentazzjoni 
ta’ dan l-Artikolu, li huma mfassla sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, jistgħu jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz, li huwa ikel ġdid fl-UE, għandu jkun trattat skond l-istess 
proċedura ta’ awtorizzazzjoni bħal ikel ġdid ieħor, iżda b’evalwazzjoni ta’ sikurezza 
aġġustata. Il-faċilitazzjoni tal-kummerċ ta’ ikel sikur minn pajjiżi terzi għandha għalhekk tkun 
miksuba skond il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni ordinarja permezz tat-tnaqqis tar-rekwiżiti 
għal studji ta’ sigurtà (e.ż. studji dwar l-għalf ta’ l-annimali) f’każijiet fejn storja ta’ użu ta’ 
ikel sikur f’pajjiż terz tista’ tkun murija kif diġà kien il-każ skond ir-Regolament preżenti ta’ 
ikel ġdid. Il-proċedura proposta tista’ faċilment twassal għal żieda sinifikanti fil-piż 
amministrattiv ta’ l-Istati Membri u EFSA speċjalment jekk numru kbir ta’ prodotti minn 
pajjiżi terzi huma notifikati. Barra minn hekk, il-proċedura la tispeċifika jekk Stati Membri 
jew EFSA għandhomx fil-każijiet kollha jevalwaw id-data, u lanqas ma tispeċifika liema minn 
dawn il-partijiet għandhom iwettqu l-evalwazzjoni.

Emenda 137
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titlu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz Ikel tradizzjonali

Or. de

Emenda 138
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operatur tan-negozju ta’ l-ikel li għandu 
l-ħsieb iqiegħed ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz fis-suq Komunitarju għandu 
jinnotifika lill-Kummissjoni b'dan, u 
jindika l-isem ta’ l-ikel, il-kompożizzjoni
tiegħu u l-pajjiż ta’ l-oriġini.

1. Operatur tan-negozju ta’ l-ikel li għandu 
l-ħsieb iqiegħed ikel tradizzjonali mill-
Komunità jew pajjiż terz fis-suq 
Komunitarju għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni b’dan, u jindika l-isem ta’ l-
ikel, il-karatteristiċi u l-pajjiż ta’ l-oriġini. 

In-notifika għandha tiġi akkumpanjata 
minn data dokumentata li turi l-istorja ta’ 
użu sikur ta’ l-ikel fil-pajjiż terz.

In-notifika għandha tiġi akkumpanjata 
minn data dokumentata li turi l-istorja ta’ 
użu sikur ta’ l-ikel.
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Or. de

Emenda 139
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operatur tan-negozju ta’ l-ikel li għandu 
l-ħsieb iqiegħed ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz fis-suq Komunitarju għandu
jinnotifika lill-Kummissjoni b'dan, u 
jindika l-isem ta’ l-ikel, il-kompożizzjoni 
tiegħu u l-pajjiż ta’ l-oriġini. 

1. Operatur tan-negozju ta’ l-ikel li għandu 
l-ħsieb iqiegħed ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz fis-suq Komunitarju għandu
jissottometti applikazzjoni dettaljata lill-
Kummissjoni. L-applikazzjoni dettaljata 
għandha tissodisfa r-rekwiżiti inklużi fil-
linji gwida magħmula mill-Kummissjoni 
wara konsultazzjoni ma’ l-EFSA, u 
għandha tindika l-isem ta’ l-ikel, il-
kompożizzjoni tiegħu u l-pajjiż ta’ l-
oriġini. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju ta’ prekawzjoni huwa importanti li sseħħ sorveljanza. Notifika sempliċi 
tmur kontra dan il-prinċipju.

Emenda 140
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operatur tan-negozju ta’ l-ikel li għandu 
l-ħsieb iqiegħed ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz fis-suq Komunitarju għandu 
jinnotifika lill-Kummissjoni b'dan, u 
jindika l-isem ta’ l-ikel, il-kompożizzjoni 
tiegħu u l-pajjiż ta’ l-oriġini.

1. Operatur tan-negozju ta’ l-ikel li għandu 
l-ħsieb iqiegħed ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz fis-suq Komunitarju għandu 
jissottometti applikazzjoni lill-
Kummissjoni b'dan, u jindika l-isem ta’ l-
ikel, il-kompożizzjoni tiegħu u l-pajjiż ta’ 
l-oriġini.
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In-notifika għandha tiġi akkumpanjata 
minn data dokumentata li turi l-istorja ta’ 
użu sikur ta’ l-ikel fil-pajjiż terz.

L-applikazzjoni għandha tiġi akkumpanjata 
minn dossier bid-data dokumentata li turi 
l-istorja ta’ użu sikur ta’ l-ikel fil-pajjiż terz 
skond il-linji gwida msemmija fil-
paragrafu 5a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Operatur tan-negozju ta’ l-ikel li għandu l-ħsieb iqiegħed ikel tradizzjonali minn pajjiż terz 
fis-suq Ewropew għandu bżonn linji gwida dwar kif “l-istorja ta’ użu sikur” tista’ tkun 
murija. Proċedura standardizzata biss tippermetti evalwazzjoni xierqa tas-sikurezza ta’ l-ikel.

Emenda 141
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi n-
notifika inkluża d-dimostrazzjoni ta’ l-
istorja ta’ l-użu ta’ l-ikel sikur msemmija 
fil-paragrafu 1 mingħajr dewmien lill-Istati 
Membri u lill-Awtorità. 

2. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-
applikazzjoni inkluża d-dimostrazzjoni ta’ 
l-istorja ta’ l-użu ta’ l-ikel sikur msemmija 
fil-paragrafu 1 mingħajr dewmien lill-Istati 
Membri u lill-Awtorità. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni 

Skond il-prinċipju ta’ prekawzjoni huwa importanti li jsir test. Sempliċi notifika tmur kontra
dan il-prinċipju.
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Amendment 142
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi n-
notifika inkluża d-dimostrazzjoni ta’ l-
istorja ta’ l-użu ta’ l-ikel sikur msemmija 
fil-paragrafu 1 mingħajr dewmien lill-Istati 
Membri u lill-Awtorità. 

2. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi n-
notifika inkluża d-dimostrazzjoni ta’ l-
istorja ta’ l-użu ta’ l-ikel sikur msemmija 
fil-paragrafu 1 mingħajr dewmien lill-Istati 
Membri u lill-Awtorità u tagħmilha 
pubblikament disponibbli fil-websajt
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni sabiex tipprovdi għal trasparenza kbira għal partijiet interessati u konsumaturi.

Emenda 143
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-notifika għandha tiġi akkumpanjata
minn data dokumentata li turi l-istorja ta’ 
użu sikur ta’ l-ikel fil-pajjiż terz

2. In-notifika għandha tiġi akkumpanjata 
minn data dokumentata li turi l-istorja ta’ 
użu sikur ta’ l-ikel fi kwalunkwe pajjiż terz

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Minħabba nuqqas ta’ statistiċi, huwa importanti li tkun ikkunsidrata data li turi l-istorja ta’ 
użu ta’ ikel sikur li ġej minn kwalunkwe pajjiż terz.
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Emenda 144
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament 
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien erba’ xhur mid-data li fiha l-
Kummissjoni tgħaddi n-notifika pprovduta 
fil-paragrafu 2, Stat Membru u l-Awtorità 
jistgħu jinfurmaw lill-Kummissjoni 
b'oġġezzjonijiet ta' sikurezza motivati li 
jista' jkollhom, imsejsa fuq evidenza 
xjentifika, għat-tqegħid ta' l-ikel 
tradizzjonali kkonċernat fis-suq. 

3. L-Awtorità għandha, fuq il-bażi tar-
rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 6 u skond 
id-dossier provdut mill-operatur tan-
negozju ta’ l-ikel, tevalwa jekk l-ikel hux 
sikur u jistax jitqiegħed fis-suq Ewropew.
Fi żmien sitt xhur mid-data li fiha l-
Kummissjoni tgħaddi n-notifika pprovduta 
fil-paragrafu 2, Stat Membru u/jew l-
Awtorità jistgħu jinfurmaw lill-
Kummissjoni b'oġġezzjonijiet ta' sikurezza 
motivati li jista' jkollhom, imsejsa fuq 
evidenza xjentifika, għat-tqegħid ta' l-ikel 
tradizzjonali kkonċernat fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li prodott kien ikkonsmat għal ħafna snin f’pajjiż ma jfissirx neċessarjament li huwa 
sikur. Għandu għalhekk ikun żgurat li “ikel tradizzjonali minn pajjiż terz” jissodisfa wkoll il-
kriterji speċifikati fl-Artikolu 6. Sabiex tkun tista’ sseħħ verifika xierqa, il-perjodu ta’ ħin 
għandu jkun estiż.

Emenda 145
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien erba’ xhur mid-data li fiha l-
Kummissjoni tgħaddi n-notifika pprovduta 
fil-paragrafu 2, Stat Membru u l-Awtorità 
jistgħu jinfurmaw lill-Kummissjoni 
b'oġġezzjonijiet ta' sikurezza motivati li 
jista' jkollhom, imsejsa fuq evidenza 
xjentifika, għat-tqegħid ta' l-ikel 

3. Fi żmien erba’ xhur mid-data li fiha l-
Kummissjoni tgħaddi l-applikazzjoni
pprovduta fil-paragrafu 2, Stat Membru u l-
Awtorità jistgħu jinfurmaw lill-
Kummissjoni b'oġġezzjonijiet ta' sikurezza 
motivati li jista' jkollhom għat-tqegħid ta' l-
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tradizzjonali kkonċernat fis-suq. ikel tradizzjonali kkonċernat fis-suq.
F’dak il-każ, l-ikel m’għandux jitqiegħed 
fis-suq Komunitarju u għandhom 
japplikaw l-Artikoli 5 sa 7. In-notifika kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandha titqies 
bħala l-applikazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(1) tar-Regolament XX/XXX 
[proċedura komuni].

F’dak il-każ, l-ikel m’għandux jitqiegħed 
fis-suq Komunitarju. Il-Kummissjoni 
għandha tinnotifika l-operatur tan-
negozju ta’ l-ikel ikkonċernat b’dan 
mingħajr dewmien, u għandhom japplikaw 
l-Artikoli 5 sa 7. L-applikazzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandha 
imbagħad titqies bħala l-applikazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 3(1) tar-
Regolament XX/XXX [proċedura komuni]
sakemm l-operatur, fi żmien erba’ xhur 
min-notifika tal-Kummissjoni tan-nuqqas 
ta’ tqegħid fis-suq ta’ l-ikel tradizzjonali 
fil-Komunità, ma jistax jipprovdi evidenza 
xjentifika tas-sikurezza ta’ l-ikel.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
operatur tan-negozju ta’ l-ikel 
ikkonċernat skond dan sa ħames xhur 
mid-data tan-notifika skond il-
paragrafu 1.

Or. nl

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi inverżjoni ta’ l-oneru ta’ prova mingħajr ma tkun 
meħtieġa kwalunkwe evalwazzjoni ta’ sikurezza mill-operatur tan-negozju ta’ l-ikel li jixtieq 
iqiegħed fis-suq ikel tradizzjonali minn pajjiż terz fil-Komunità. Din l-inverżjoni ta’ l-oneru 
ta’ prova hija f’idejn l-Istati Membri u l-Komunità, u l-persuna taxxabbli m’għandhiex issir 
vittma ta’ din is-sitwazzjoni. Barra minn hekk, l-inverżjoni ta’ l-oneru ta’ prova mhix fl-
interess tal-garanzija ta’ sikurezza ta’ l-ikel.

Emenda 146
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Alternattivament, l-applikant jista’ jagħżel 
li jirtira n-notifika minflok.



PE413.967v01-00 74/104 AM\744573MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta mqabbel ma’ l-evidenza meħtieġa biex turi storja ta’ użu sikur għal notifika skond l-
Artikolu 8, ir-rekwiżit ta’ data biex issostni applikazzjoni ikun konsiderevolment iktar 
estensiv. Konsegwentement huwa xieraq li l-applikant għandu jkollu l-għażla li jirtira mill-
proċess pjuttost milli n-notifika tkun mibdula għal applikazzjoni kompluta.

Emenda147
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma jitqajmu l-ebda oġġezzjonijiet 
ta’ sikurezza motivati, imsejsa fuq 
evidenza xjentifika, u ma ġie kkomunikat 
l-ebda tagħrif dwarhom lill-operatur tan-
negozju ta’ l-ikel ikkonċernat skond il-
paragrafu 3, l-ikel tradizzjonali jista’ 
jitqiegħed fis-suq Komunitarju ħames xhur 
mid-data tan-notifika skond il-paragrafu 1. 

4. Jekk ma jitqajmu l-ebda oġġezzjonijiet 
ta’ sikurezza motivati u ma ġie kkomunikat 
l-ebda tagħrif dwarhom lill-operatur tan-
negozju ta’ l-ikel ikkonċernat skond il-
paragrafu 3, l-ikel tradizzjonali jista’ 
jitqiegħed fis-suq Komunitarju ħames xhur 
mid-data tal-applikazzjoni skond il-
paragrafu 1. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

F’dan il-każ l-applikazzjoni għalhekk tkun sugġetta għal proċedura simplifikata.

Emenda 148
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja għandu jinkludi 
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speċifikazzjoni ta’ l-ikel, u fejn xieraq, 
speċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet għal 
użu, rekwiżiti speċifiċi addizzjonali ta’ 
tikkettar għall-informazzjoni ta’ l-utent 
ta’ l-aħħar u/jew ir-rekwiżit għal 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq.

Or. de

Emenda 149
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tippublika lista 
ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi li 
jista’ jitqiegħed fis-suq Komunitarju skond 
il-paragrafu 4 fuq paġna apposta fuq il-
websajt tal-Kummissjoni.

5. Il-Kummissjoni għandha tippublika lista 
ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi li 
jista’ jitqiegħed fis-suq Komunitarju skond 
il-paragrafu 4 fuq paġna apposta fuq il-
websajt tal-Kummissjoni. Din il-paġna 
għandha tkun aċċessibbli minn u 
konnessa mal-paġna fuq il-lista 
Komunitarja ta’ ikel ġdid imsemmija fl-
Artikolu 5 paragrafu1.

Or. en

Emenda 150
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fi żmien sitt xhur wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha, b’konsultazzjoni 
ma’ l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà 
fl-Ikel, tiżviluppa kriterji ta’ gwida għad-
dossiers ta’ applikanti li għandhom l-
intenzjoni li jqegħdu ikel tradizzjonali 
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minn pajjiżi terzi fis-suq. Dawn il-kriterji 
għandhom jinkludu r-rekwiżit ta’ 
provvista ta’ tagħrif dwar
(a) l-użu u ġarr tal-prodott, (inkluż 
dikjarazzjoni jekk partijiet jew estratti tal-
prodott humiex użati komunement);
(b) mudelli komuni ta’ konsum;
(c) gruppi ta’ konsumaturi komuni;
(d) (jekk applikabbli) konċentrazzjonijiet 
użati komunement;
(e) l-istudji eżistenti kollha fir-rigward ta’ 
l-ikel rispettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Operatur tan-negozju ta’ l-ikel li jixtieq iqiegħed ikel tradizzjonali minn pajjiż terz fis-suq 
Ewropew għandu bżonn linji gwida dwar kif “l-istorja ta’ użu sikur” tista’ tkun murija. Dawn 
il-linji gwida għandhom mill-inqas jinkludu l-punti fuq msemmija sabiex jiggarantixxu 
dossier importanti u biex jiffaċilitaw l-evalwazzjoni mill-EFSA.

Emenda 151
Philip Bushill-Matthews

Proposta għal regolament 
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 a
1. Operatur tan-negozju ta’ l-ikel li 
għandu l-intenzjoni li jqiegħed fis-suq ikel 
imsemmi fl-Artikolu 7 (5) (ġdid) għandu 
jinnotifika lill-Kummissjoni bl-intenzjoni 
tiegħu u n-notifika għandha tkun 
akkompanjata, kif xieraq, mid-data
relevanti li turi li l-ikel jissodisfa l-
kundizzjonijiet stabbiliti fiha.
2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat in-
notifika inkluż id-data li takkompanjaha 
msemmija fil-paragrafu 1 mingħajr 
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dewmien lill-Istati Membri u lill-Awtorità.
3. Fi żmien erba’ xhur mid-data li fiha n-
notifika stabbilita fil-paragrafu 2 hija 
mibgħuta lill-Kummissjoni, l-Awtorità 
għandha tagħti opinjoni
4. Jekk ebda oġġezzjonijiet ta’ sikurezza 
raġonevoli, imsejsa fuq evidenza 
xjentifika, ma kienu mqajma u ebda 
tagħrif dwar dan ma kienet komunikata 
lill-operaturi tan-negozju ta’ l-ikel, l-ikel 
jista’ jitqiegħed fis-suq fil-Komunità wara 
5 xhur mid-data tan-notifika skond il-
paragrafu 1. Il-lista Komunitarja 
għandha tkun aġġornata skond dan.
5. Regoli dettaljati għall-implimentazzjoni 
ta’ dan l-Artikolu, li huma maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, jistgħu jkunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju imsemmija fl-Artikolu 14(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura ta’ notifika għal ċertu kategoriji ta’ ikel ġdid iżżid l-effiċjenza tar-
Regolament, tipprovdi sistema iktar proporzjonali għall-ġestjoni tar-riskju u timxi skond il-
liġi ġenerali ta’ l-ikel 178/2002.

Emenda 152
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emendat

Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, 
b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-Awtorità, 
tagħmel gwida teknika u għodod ta’ 
għajnuna disponibbli għall-operaturi tan-
negozju ta' l-ikel u b'mod speċjali għal 

Il-Kummissjoni għandha, b’kooperazzjoni 
mill-qrib ma’ l-Awtorità, tagħmel gwida 
teknika u għodod ta’ għajnuna disponibbli 
għall-operaturi tan-negozju ta' l-ikel u 
b'mod speċjali għal intrapriżi żgħar u ta' 
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intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għat-
tħejjija u l-preżentazzjoni ta' l-
applikazzjonijiet taħt dan ir-Regolament.

daqs medju għat-tħejjija u l-preżentazzjoni 
ta' l-applikazzjonijiet taħt dan ir-
Regolament. Il-gwida teknika u għodod 
għandhom ikunu pubblikati, mhux iktar 
tard minn sitt xhur wara d-data ta’ dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, fuq paġna 
pubblikament aċċessibbli maħsuba għal 
dan l-iskop fuq il-websajt tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika ta’ Emenda 39 tar-Rapporteur.

Emenda 153
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament 
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq,
b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-Awtorità, 
tagħmel gwida teknika u għodod ta’ 
għajnuna disponibbli għall-operaturi tan-
negozju ta' l-ikel u b'mod speċjali għal 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għat-
tħejjija u l-preżentazzjoni ta' l-
applikazzjonijiet taħt dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha, b’kooperazzjoni 
mill-qrib ma’ l-Awtorità, tagħmel gwida 
teknika u għodod ta’ għajnuna disponibbli 
għall-operaturi tan-negozju ta' l-ikel u 
b'mod speċjali għal intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju għat-tħejjija u l-preżentazzjoni 
ta' l-applikazzjonijiet taħt dan ir-
Regolament. Il-gwida teknika u għodod 
għandhom ikunu pubblikati fuq paġna 
publikament aċċessibbli u dedikata tal-
websajt tal-Kummissjoni mhux iktar tard 
minn sitt xhur mid-data ta’ dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni 

SMEs għandhom jirċievu għajnuna u appoġġ mill-Kummissjoni fil-kitba ta’ applikazzjonijiet 
għall-finijiet ta’ dan ir-regolament.
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Emenda 154
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq,
b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-Awtorità, 
tagħmel gwida teknika u għodod ta’ 
għajnuna disponibbli għall-operaturi tan-
negozju ta' l-ikel u b'mod speċjali għal 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għat-
tħejjija u l-preżentazzjoni ta' l-
applikazzjonijiet taħt dan ir-Regolament.

Qabel id-data ta’ applikazzjoni tar-
Regolament skond l-Artikolu 20, il-
Kummissjoni għandha b’kooperazzjoni 
mill-qrib ma’ l-Awtorità, l-operaturi tan-
negozju ta’ l-ikel u intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju tagħmel gwida teknika u 
għodod ta’ għajnuna disponibbli għall-
operaturi tan-negozju ta' l-ikel u b'mod 
speċjali għal intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta' l-
applikazzjonijiet taħt dan ir-Regolament.
Ir-Rakkomandazzjoni 97/618/KE
għandha tkun disponibbli għall-użu mill-
applikanti sakemm ma tkun mibdula 
minn gwida teknika riveduta maħruġa 
skond dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 155
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, 
b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-Awtorità, 
tagħmel gwida teknika u għodod ta’ 
għajnuna disponibbli għall-operaturi tan-
negozju ta' l-ikel u b'mod speċjali għal 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għat-
tħejjija u l-preżentazzjoni ta' l-
applikazzjonijiet taħt dan ir-Regolament.

Minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 
9(1)(a) tar-Regolament XX/XXX 
[proċedura komuni] u qabel id-data ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament skond l-
Artikolu 20, il-Kummissjoni għandha, fejn 
xieraq, b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-
Awtorità, tagħmel gwida teknika u għodod 
ta’ għajnuna disponibbli għall-operaturi 
tan-negozju ta' l-ikel u b'mod speċjali għal 
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intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għat-
tħejjija u l-preżentazzjoni ta' l-
applikazzjonijiet u notifiki taħt dan ir-
Regolament. Ir-Rakkomandazzjoni 
97/618/KE għandha tkun disponibbli 
għall-użu minn applikanti sakemm ma 
tkun mibdula minn gwida teknika 
riveduta maħruġa skond dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li gwida għal applikanti tkun magħmula disponibbli qabel ma 
japplika r-regolament rivedut. Din il-gwida għandha tkopri wkoll notifiki magħmula skond l-
Artikolu 8. Esperjenza preċedenti tissuġġerixxi li din il-gwida mhux dejjem tkun disponibbli 
fiż-żmien li r-Regolament il-ġdid ikun adottat u għalhekk il-gwida preċedenti għandha tibqa’ 
fis-seħħ sakemm ma tkun mibdula minn gwida riveduta.

Emenda 156
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – introduzzjoni 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ ikel ġdid, 
l-Awtorità għandha: 

Fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ ikel ġdid, 
l-Awtorità għandha, fuq il-bażi tar-
rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 6: 

Or. en

Emenda 157
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbel, fejn xieraq, biex tara jekk l-
ikel huwiex sikur bħal ikel minn kategorija 
ta’ ikel komparabbli li diġà teżisti fis-suq 
Komunitarju jew bħall-ikel li hemm il-

(a) tqabbel, fejn possibbli, biex tara jekk l-
ikel huwiex sikur bħal ikel minn kategorija 
ta’ ikel komparabbli li diġà teżisti fis-suq 
Komunitarju jew bħall-ikel li hemm il-
ħsieb li jinbidel bl-ikel ġdid; filwaqt li 
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ħsieb li jinbidel bl-ikel ġdid; tikkunsidra wkoll l-implikazzjonijiet ta’ 
kwalunkwe karatteristiċi ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikel prodott permezz ta’ nanoteknoloġiji, per eżempju, jista’ jkollu karatteristiċi ġodda li ma 
jistgħux ikunu evalwati b’mod aadegwat sempliċiment billi tqabbilhom ma’ prodotti eżistenti 
diġà fis-suq.

Emenda 158
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbel, fejn xieraq, biex tara jekk l-
ikel huwiex sikur bħal ikel minn kategorija 
ta’ ikel komparabbli li diġà teżisti fis-suq 
Komunitarju jew bħall-ikel li hemm il-
ħsieb li jinbidel bl-ikel ġdid;

(a) tqabbel, sa l-estent possibbli, biex tara 
jekk l-ikel huwiex sikur bħal ikel minn 
kategorija ta’ ikel komparabbli li diġà 
teżisti fis-suq Komunitarju jew bħall-ikel li 
hemm il-ħsieb li jinbidel bl-ikel ġdid, 
filwaqt li tikkunsidra wkoll l-
implikazzjonijiet ta’ kwalunkwe 
karatteristiċi ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikel prodott permezz ta’ nanoteknoloġiji, per eżempju, jista’ jkollu karatteristiċi ġodda li ma 
jistgħux ikunu evalwati b’mod adegwat sempliċiment billi jkunu mqabbla ma’ prodotti 
eżistenti diġà fis-suq.
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Emenda 159
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt (a) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbel, fejn xieraq, biex tara jekk l-
ikel huwiex sikur bħal ikel minn 
kategorija ta’ ikel komparabbli li diġà 
teżisti fis-suq Komunitarju jew bħall-ikel 
li hemm il-ħsieb li jinbidel bl-ikel ġdid;

a) tikkunsidra jekk l-ikel ġdid, kemm jekk 
hu maħsub li jibdel ikel diġà eżistenti fis-
suq u kemm jekk mhux, joħloqx riskju ta’ 
effetti ta’ ħsara jew tossiċi għas-saħħa tal-
bniedem;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kliem propost tal-Kummissjoni. Ara wkoll Emenda 40 mis-Sinjura Liotard.

Emenda 160
Anne Ferreira

Proposta għal regolament 
Artikolu 10 – punt (a) a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) tistabbilixxi limitu ta’ valur massimu 
għal konsum ta’ kuljum ta’ ikel ġdid jew 
ingredjent ta’ ikel ġdid, li f’eċċess tiegħu 
konsum huwa evidentement ta’ ħsara 
għas-saħħa tal-konsumatur;

Or. fr

Ġustifikazzjoni 

Xi ikel jew ikel ġdid jista’ joħloq riskju għas-saħħa tal-bniedem jekk ikun konsmat fi
kwantitajiet li jaqbżu l-limitu stabbilit minn studji u evalwazzjonijiet. L-Awtorità għandha 
għalhekk tkun mogħtija l-għażla li tistabbilixxi limit sabiex tinforma lill-konsumaturi li hemm 
limitu rakkomandat li m’għandux jinqabeż.
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Emenda 161
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt (a) b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ab) issaqsi lill-awtoritajiet kompetenti, 
b’konnessjoni ma’ evalwazzjonijiet 
speċifiċi tar-riskji maħluqa minn ikel ġdid 
jew ingredjenti ta’ ikel ġdid, biex 
jipprovduha bi kwalunkwe evalwazzjoni 
xjentifika li wettqu fuq l-ikel ġdid jew l-
ingredjent ta’ ikel ġdid in kwistjoni.

Or. fr

Emenda 162
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tqis fil-każ ta’ ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz, l-istorja ta’ l-użu sikur ta’ l-ikel.

(b) tqis fil-każ ta’ ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz, l-istorja ta’ l-użu sikur ta’ l-ikel; 
għaldaqstant tirreferi għall-linji gwida 
stabbiliti fl-Artikolu 8, paragrafu 5a;

Or. en

Emenda 163
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ ta’ oġġezzjonijiet etiċi għandha 
tkun mitluba opinjoni, minbarra l-
evalwazzjoni ta’ sikurezza, mill-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
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Teknoloġiji l-Ġodda (EGE).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Emenda 164
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ timponi, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza ta’ l-ikel, u wara l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, rekwiżit għal 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. L-
operaturi tan-negozju ta’ l-ikel li jqiegħdu 
l-ikel fis-suq Komunitarju għandhom 
ikun responsabbli mill-implimentazzjoni
tar-rekwiżiti ta' wara t-tqegħid fis-suq 
speċifikati fid-dħul ta' l-ikel ikkonċernat 
fil-lista Komunitarja ta' ikel ġdid.

1. Il-Kummissjoni għandha timponi, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza ta’ l-ikel, u wara l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, rekwiżit għal 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq fuq 
operaturi tan-negozju ta’ l-ikel.

L-ikel ġdid kollu li kien imqiegħed fis-suq 
għandu jkun suġġett għal spezzjoni meta 
jkun hemm dubji dwar is-sikurezza 
tiegħu, u fil-każijiet kollha mhux iktar 
tard minn ħames snin mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-regolament u f’intervalli ta’ 
ħames snin wara dan. Għandu jkun 
evalwat mill-ġdid mill-Awtorità jekk 
neċessarju.
Spezzjoni speċifika għandha tkun 
stabbilita għal persuni b’konsum għoli ta’ 
l-ikel ġdid in kwistjoni.

2. Il-produttur għandu minnufih jgħarraf 2. Operaturi tan-negozju ta’ l-ikel



AM\744573MT.doc 85/104 PE413.967v01-00

MT

lill-Kummissjoni bi: għandhom minnufih jgħarrfu lill-
Kummissjoni bi:

(a) kwalunkwe tagħrif xjentifiku jew 
tekniku li jista' jinfluwenza l-evalwazzjoni 
tas-sikurezza fl-użu ta' l-ikel ġdid;

(a) kwalunkwe tagħrif xjentifiku jew 
tekniku li jista' jinfluwenza l-evalwazzjoni 
tas-sikurezza fl-użu ta' l-ikel ġdid;

(b) kwalunkwe projbizzjoni jew 
restrizzjoni imposta mill-awtorità 
kompetenti ta’ kwalunkwe pajjiż terz li fih 
l-ikel ġdid jitqiegħed fis-suq.

(b) kwalunkwe projbizzjoni jew 
restrizzjoni imposta mill-awtorità 
kompetenti ta’ kwalunkwe pajjiż terz li fih 
l-ikel ġdid jitqiegħed fis-suq.

L-operaturi tan-negozju ta’ l-ikel kollha 
għandhom jinnotifikaw il-Kummissjoni u 
lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat 
Membru li joperaw fih, fuq bażi annwali,
bi kwalunkwe problema tas-saħħa li kienu 
infurmati biha minngħand il-konsumaturi 
jew organizzazzjonijiet tal-ħarsien tal-
konsumatur.
L-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq ta’ l-
Istati Membri relevanti għandhom ikunu 
responsabbli għall-ispezzjoni. Huma 
għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
fi żmien tliet xhur mit-twettiq ta’ l-
ispezzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mhux iktar tard 
minn sena wara l-iskadenza tal-perjodu 
ta’ ħames snin imsemmi fil-paragrafu 1.

Or. fr

Emenda 165
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament 
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ timponi, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza ta’ l-ikel, u wara l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, rekwiżit għal 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. L-
operaturi tan-negozju ta’ l-ikel li jqiegħdu 
l-ikel fis-suq Komunitarju għandhom 
ikun responsabbli mill-implimentazzjoni 

1. Il-Kummissjoni għandha timponi, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza ta’ l-ikel rekwiżit 
għal sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq.
Din is-sorveljanza għandha sseħħ kull 
ħames snin u tqis l-aspetti ta’ sikurezza 
ta’ l-ikel kif ukoll l-aspetti tas-saħħa u 
benessri ta’ l-annimali u l-impatt 
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tar-rekwiżiti ta' wara t-tqegħid fis-suq 
speċifikati fid-dħul ta' l-ikel ikkonċernat 
fil-lista Komunitarja ta' ikel ġdid.

ambjentali. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-kategoriji tal-popolazzjoni 
fl-ogħla inġestjonijiet tad-dieta. 
Ir-rekwiżiti ta’ sorveljanza għandhom 
japplikaw ukoll għal ikel ġdid li diġà 
qiegħed fis-suq, inkluż ikel ġdid li kien 
approvat skond il-proċedura simplifikata 
(“notifika”) tar-Regolament (KE) Nru
258/97.
L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet kompetenti li għandhom 
ikunu responsabbli għal sorveljanza wara 
t-tqegħid fis-suq. L-ispejjeż għas-
sorveljanza għandhom ikunu koperti mill-
operturi tan-negozju ta’ l-ikel rispettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Sorveljanza obbligatorja wara t-tqegħid fis-suq hija essenzjali għall-ikel ġdid kollu sabiex 
tkun garantita sikurezza għolja ta’ prodotti ta’ ikel ġdid fis-suq Ewropew u speċjalment biex 
ikunu esklużi effetti negattivi għal żmien twil possibbli ta’ dawn il-prodotti. Dan ta’ l-aħħar 
japplika partikolarment għal “ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi”, li għaddew proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni simplifikata, kif ukoll għal ikel ġdid li diġà qiegħed fis-suq u kien approvat 
skond il-proċedura simplifikata. Ir-rekwiżiti ta’ sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq 
għandhom ikunu mwettqa mill-EFSA, mhux mill-operaturi tan-negozju ta’ l-ikel nfushom.

Emenda 166
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ timponi, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza ta’ l-ikel, u wara l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, rekwiżit għal 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. L-
operaturi tan-negozju ta’ l-ikel li jqiegħdu 
l-ikel fis-suq Komunitarju għandhom ikun 
responsabbli mill-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti ta' wara t-tqegħid fis-suq 
speċifikati fid-dħul ta' l-ikel ikkonċernat 

1. Il-Kummissjoni għandha timponi, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza ta’ l-ikel rekwiżit 
għal sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. L-
operaturi tan-negozju ta’ l-ikel li jqiegħdu 
l-ikel fis-suq Komunitarju għandhom ikun 
responsabbli mill-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti ta' wara t-tqegħid fis-suq. Is-
sorveljanza għandha tqis l-aspetti ta’ 
sikurezza ta’ l-ikel, l-impatt ambjentali 
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fil-lista Komunitarja ta' ikel ġdid. jekk xieraq, l-aspetti ta’ saħħa u benessri
ta’ l-annimali jekk xieraq. L-ikel ġdid 
kollu li jitqiegħed fis-suq għandu jkun 
rivedut darba wara ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm tagħrif dwar l-effetti avversi minħabba l-użu ta’ ikel ġdid, sorveljanza 
wara t-tqegħid fis-suq għandha tkun meħtieġa għall-ikel ġdid kollu, ħames snin wara l-
introduzzjoni tiegħu fis-suq Ewropew.

Emenda 167
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ timponi, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza ta’ l-ikel, u wara l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, rekwiżit għal 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. L-
operaturi tan-negozju ta’ l-ikel li jqiegħdu 
l-ikel fis-suq Komunitarju għandhom ikun 
responsabbli mill-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti ta' wara t-tqegħid fis-suq 
speċifikati fid-dħul ta' l-ikel ikkonċernat 
fil-lista Komunitarja ta' ikel ġdid.

1. Il-Kummissjoni għandha timponi, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza ta’ l-ikel, u wara l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, rekwiżit għal 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. L-
operaturi tan-negozju ta’ l-ikel li jqiegħdu 
l-ikel fis-suq Komunitarju għandhom ikun 
responsabbli mill-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti ta' wara t-tqegħid fis-suq 
speċifikati fid-dħul ta' l-ikel ikkonċernat 
fil-lista Komunitarja ta' ikel ġdid.
Sorveljanza għandha tinkludi aspetti ta’ 
sikurezza ta’ l-ikel, l-impatt ambjentali u 
s-saħħa u l-benessri ta’ l-annimali. L-ikel 
ġdid kollu għandu jkun suġġett għal 
spezzjoni fuq dawn il-punti kull ħames 
snin.

Or. nl
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Emenda 168
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament 
Artikolu 11 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex ikun evitat l-ittestjar fuq 
annimali, ittestjar fuq annimali vertebrati 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament 
għandu jseħħ biss bħala l-aħħar għażla. 
L-użu ta’ testijiet li ma jinvolvux annimali 
u strateġiji ta’ ttestjar intelliġenti 
għandhom ikunu promossi, u ttestjar 
doppju fuq annimali vertebrati jkun 
projbit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta’ strateġiji ta’ ttestjar intelliġenti u l-qsim obbligatorji tad-data jistgħu 
jnaqqsu b’mod sinifikanti n-numru ta’ annimali użati.

Emenda 169
Niels Busk

Proposta għal regolament
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Grupp Ewropew dwar l-Etika u t-

Teknoloġiji Ġodda
Fejn xieraq, rigward domandi etiċi li 
jirrigwardaw ix-xjenza u teknoloġiji 
ġodda ta’ importanza etika kbira, il-
Kummissjoni, fuq inizjattiva tagħha stess 
jew fuq talba ta’ Stat Membru, tista’ 
tikkonsulta il-Grupp Ewropew dwar l-
Etika u t-Teknoloġiji Ġodda, sabiex tikseb 
l-opinjoni tiegħu dwar kwistjonijiet etiċi.
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Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-
opinjoni disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każijiet ġustifikati (bħall-użu ta’ nanoteknoloġiji jew tekniċi ta’ kklonar) huwa xieraq li 
kwistjonijiet etiċi għandhom ikunu mibgħuta lill-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji Ġodda għal konsultazzjoni. Dan il-proċess ta’ konsultazzjoni jista’ jinbeda mill-
Kummissjoni nfisha jew mill-Istat Membru. Fl-interess ta’ trasparenza u involviment ta’ 
esperti kif ukoll il-pubbliku ġenerali l-opinjoni għandha tkun magħmula pubblikament 
disponibbli.

Emenda 170
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba mill-applikant, appoġġjata minn 
tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż id-
dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja mingħajr ma jkun hemm 
ftehim ma' l-applikant.

Fuq talba mill-applikant, appoġġjata minn 
tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż id-
dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja mingħajr ma jkun hemm 
ftehim ma' l-applikant. Ħarsien u 
kunfidenzjalità tad-data għandhom ikunu 
żgurati kif previst skond l-Art 30 u 31 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 dwar 
ikel u għalf modifikat ġenetikament.

Or. en
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Emenda 171
Philip Bushill-Matthews

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba mill-applikant, appoġġjata minn 
tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż id-
dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja mingħajr ma jkun hemm 
ftehim ma' l-applikant.

Fuq talba mill-applikant, appoġġjata minn 
tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż id-
dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja sakemm l-applikant 
sussegwenti ha ftiehemx ma’ l-applikant 
preċedenti li din id-data u informazzjoni 
tista’ tintuża, meta:
(a) id-data xjentifika jew informazzjoni 
oħra kienet nominata bħala proprjetarja 
mill-applikant preċedenti meta kienet 
magħmula l-applikazzjoni preċedenti; u
(b) l-applikant preċednti kellu dritt 
esklussiv ta’ referenza għad-data
proprjetarja meta kienet magħmula l-
applikazzjoni preċedenti; u 
(c) l-ikel ġdid ma setax ikun awtorizzat 
mingħajr is-sottomissjoni tad-data
proprjetarja mill-applikant preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 20.1 tar-Regolament 1924/2006/KE dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-
saħħa jinkludi definizzjoni iktar ċara ta’ ħarsien tad-data.  L-Aritkolu 12 għandu jkun rivedut 
għal konsistenza ta’ dispożizzjonijiet ta’ ħarsien tad-data mar-Regolament 1924/2006/KE.
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Emenda 172
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament 
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba mill-applikant, appoġġjata minn 
tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż id-
dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja mingħajr ma jkun hemm 
ftehim ma' l-applikant

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġjata 
minn tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż 
id-dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja mingħajr ma jkun hemm 
ftehim ma' l-applikant sakemm m’hemmx 
ġustifikazzjoni tal-ħarsien tas-saħħa 
pubblika għal dan. 

Or. en

Emenda 173
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba mill-applikant, appoġġjata minn 
tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż id-
dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja mingħajr ma jkun hemm 
ftehim ma' l-applikant.

Fuq talba mill-applikant, appoġġjata minn 
tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż id-
dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja sakemm l-applikant 
sussegwenti ma ftiehemx ma’ l-applikant 
preċedenti li din id-data u tagħrif tista’ 
tintuża, meta:
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(a) id-data xjentifika u tagħrif ieħor 
kienet nominata bħala proprjetarja mill-
applikant preċedenti meta kienet 
magħmula l-applikazzjoni preċedenti; u
(b) l-applikant preċedenti kellu dritt 
esklussiv ta’ referenza għad-data
proprjetarja meta kienet magħmula l-
applikazzjoni preċedenti; u
(c) l-ikel ġdid ma setax ikun awtorizzat 
mingħajr is-sottomissjoni tad-data
proprjetarja mill-applikant preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 21 tar-Regolament 1924/2006/EC dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-
saħħa jinkludi definizzjoni iktar ċara ta’ ħarsien tad-data.  L-Artikolu 12 għandu jkun rivedut 
għal konsistenza tad-dispożizzjonijiet tal-ħarsien tad-data mar-Regolament 1924/2006/KE.

Emenda 174
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba mill-applikant, appoġġjata minn 
tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż id-
dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja mingħajr ma jkun hemm 
ftehim ma' l-applikant.

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġjata 
minn tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż 
id-dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja mingħajr ma jkun hemm 
ftehim ma' l-applikant.

Or. en
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Emenda 175
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
wara konsultazzjoni ma’ l-applikant, 
liema data ta’ fabbrikazzjoni għandha 
tkun trattata b’mod kunfidenzjali u għal 
kemm żmien, dejjem sakemm dan il-
perjodu ma jaqbiżx tliet snin.

Or. nl

Emenda 176
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 
kunfidenzjalità għad-data ta’ 
fabbrikazzjoni, din id-data għandha tkun 
awtomatikament miżjuda mad-data
eżistenti li tikkonċerna l-ikel ġdid fuq il-
lista Komunitarja.

Or. nl

Emenda 177
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Data minn proġetti ta’ riċerka 
parzjalment jew kompletament imħallsa 
mill-KE u/jew istituzzjonijiet pubbliċi u 
studji tar-riskji jew data li tirrigwarda 
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studji tar-riskji, bħal studji ta’ l-ikel 
għandha tkun ippubblikata flimkien ma’ 
l-applikazzjoni u tista’ tintuża b’mod 
liberu mill-applikanti l-oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk flus tal-pubbliku huma involuti biex jiġġeneraw għarfien, dan l-għarfien għandu jkun 
aċċessibbli wkoll għall-pubbliku.

Emenda 178
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fi kwalunkwe ċirkustanza, ir-
ripetizzjoni ta’ studji li jinvolvu vertebrati 
għandha tkun projbita. F’dan il-kuntest, 
studji li jinvolvu testijiet fuq annimali 
vertebrati u studji li jistgħu jipprevjenu 
ttestjar fuq annimali ma jkunux koperti 
mill-ħarsien tad-data. Għaldaqstant 
aċċess għal studji dwar vertebrati u studji 
oħra li jistgħu jipprevjenu ttestjar fuq 
annimali għandu jkun awtorizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun inkluż hawn li s-sid ta’ test jew studju ma jistax jipprevjeni persuna oħra milli 
tużah jekk b’dan il-mod ikun evitat ittestjar fuq annimali.
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Emenda 179
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta evidenza xjentifika u d-data
xjentifika proprjetarja riċentament 
żviluppati mħarsa skond l-artikolu 12 
huma r-riżultati ta’ testijiet fuq annimali 
vertebrati jew studju kliniku fuq umani u 
ripetizzjoni tat-testijiet fuq annimali 
vertebrati jew studji kliniċi fuq umani 
għandhom ikunu evitati minn perespettiva 
etika bħala xjentifikament mhux 
neċessarji, applikant ieħor jew wieħed 
sussegwenti jista’ jitlob li l-ewwel 
applikant jagħti aċċess għad-data
mħarsa.  L-ewwel applikant għandu 
jaċċetta din it-talba, b’effett mit-tmiem ta’ 
l-ewwel sena tal-perjodu ta’ ħarsien tad-
data definit fl-artikolu 12, sakemm it-tieni 
applikant jirrimborsa l-ewwel applikant 
għall-ispejjeż ta’ dawn l-istudji.  Bl-istess 
mod, dan il-kunsens għandu jkun mogħti 
wkoll għal applikazzjonijiet sussegwenti , 
f’liema każ it-tieni u applikanti
sussegwenti għandhom jagħmlu l-aħjar 
sforzi tagħhom biex jilħqu ftehim ġust 
dwar il-qsim ta’ l-ispejjeż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evita ħarsien żejjed li jista’ jirriżulta minn oġġezzjonijiet etiċi għar-ripetizzjoni ta’ studjifuq 
annimali vertebrati jew ta’ studji invażivi fuq voluntiera umani, filwaqt li madankollu jkun 
żgurat perjodu esklussiv inizjali xieraq għall-ewwel applikant sabiex jikseb qligħ fuq l-
investiment suffiċjenti. Peress li xi data propjetarja tista’ tinvolvi studji li mhumiex studji fuq 
annimali vertebrati u umani, il-perjodu ta’ ħarsien tad-data komplut ta’ 5 snin definit fl-12 
għandu jinżamm.
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Emenda 180
Philip Bushill-Matthews

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 a
Ħarsien tad-data allinjata

Minkejja l-awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7 u 
14 tar-Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni] u l-awtorizzazzjoni ta’ 
indikazzjoni tas-saħħa skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 17, 18 u 25 
tar-Regolament (EC) Nru 1924/2006/EC, 
fejn huwa maħsub lil tintalab 
awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid u ta’ 
indikazzjoni jew indikazzjonijiet tas-saħħa 
li għandhom isiur fuq dak l-ikel, u fejn 
ħarsien tad-data hija ġustifikata skond id-
dispożizzjonijiet taż-żewġ Regolamenti u 
jekk mitlub mill-applikant, id-dati ta’ 
awtorizzazzjoni u/jew pubblikazzjoni ta’ l-
awtorizzazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali 
għandhom ikunu flimkien u l-perjodi tal-
ħarsien tad-data għandhom 
jikkonformaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Applikazzjonijiet relatati għal awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid u ta’ indikazzjoni tas-saħħa 
rilevanti għall-istess prodott u t-tnejn imsejsa fuq data proprjetarja jistgħu jipproċedu skond 
skedi differenti.  Konsegwentement, il-perjodu ta’ ħarsien tad-data taħt awtorizzazzjoni 
waħda seta’ għadda sa estent sinifikanti qabel ma jibda il-perjodu ta’ ħarsien tad-data ta’ l-
awtorizzazzjoni relatata.  Għandha ssir dispożizzjoni biex tallinja l-perjodi ta’ ħarsien tad-
data ta’ awtorizzazzjonijiet relatati jekk mitlub mill-applikant.
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Emenda 181
Philip Bushill-Matthews

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 b
Meta evidenza xjentifika u d-data
xjentifika proprjetarja riċentament 
żviluppati mħarsa skond l-artikolu 12 
huma r-riżultati ta’ testijiet fuq annimali 
vertebrati jew studju kliniku fuq umani u 
ripetizzjoni tat-testijiet fuq annimali 
vertebrati jew studji kliniċi fuq umani 
għandhom ikunu evitati minn perespettiva 
etika bħala xjentifikament mhux
neċessarji, applikant ieħor jew wieħed 
sussegwenti jista’ jitlob li l-ewwel 
applikant jagħti aċċess għad-data
mħarsa.  L-ewwel applikant għandu 
jaċċetta din it-talba, b’effett mit-tmiem ta’ 
l-ewwel sena tal-perjodu ta’ ħarsien tad-
data definit fl-artikolu 12, sakemm it-tieni 
applikant jirrimborsa l-ewwel applikant 
għall-ispejjeż ta’ dawn l-istudji.  Bl-istess 
mod, dan il-kunsens għandu jkun mogħti 
wkoll għal applikazzjonijiet sussegwenti , 
f’liema każ it-tieni u applikanti 
sussegwenti għandhom jagħmlu l-aħjar 
sforzi tagħhom biex jilħqu ftehim ġust 
dwar il-qsim ta’ l-ispejjeż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evita ħarsien żejjed li jista’ jirriżulta minn oġġezzjonijiet etiċi għar-ripetizzjoni ta’ studjifuq 
annimali vertebrati jew ta’ studji invażivi fuq voluntiera umani, filwaqt li madankollu jkun 
żgurat perjodu esklussiv inizjali xieraq għall-ewwel applikant sabiex jikseb qligħ fuq l-
investiment suffiċjenti. Peress li xi data propjetarja tista’ tinvolvi studji li mhumiex studji fuq 
annimali vertebrati u umani, il-perjodu ta’ ħarsien tad-data komplut ta’ 5 snin definit fl-12 
għandu jinżamm.
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Emenda 182
Renate Sommer

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Ħarsien tad-data allinjata

Minkejja l-awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7 u 
14 tar-Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni] u l-awtorizzazzjoni ta’ 
indikazzjoni tas-saħħa skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 17, 18 u 25 
tar-Regolament (EC) Nru 1924/2006/EC, 
fejn huwa maħsub lil tintalab 
awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid u ta’ 
indikazzjoni jew indikazzjonijiet tas-saħħa 
li għandhom isiur fuq dak l-ikel, u fejn 
ħarsien tad-data hija ġustifikata skond id-
dispożizzjonijiet taż-żewġ Regolamenti u 
jekk mitlub mill-applikant, id-dati ta’ 
awtorizzazzjoni u/jew pubblikazzjoni ta’ l-
awtorizzazzjoni

Or. en

Emenda 183
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Miżuri ta’ spezzjoni u kontroll 

Sabiex tkun infurzata konformità mar-
Regolament preżenti, kontrolli uffiċjali 
għandhom jitwettqu skond ir-Regolament 
(KE) Nru 882/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 
2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa 
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biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-
konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, 
mas-saħħa ta’ l-annimali u mar-regoli 
dwar il-welfare ta’ l-annimali.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Fil-proposta tal-Kummissjoni, miżuri ta’ spezzjoni u ta’ kontroll mhumiex imsemmija 
f’Artikolu.

Emenda 184
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 12a
Minkejja l-awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7 u 
14 tar-Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni] u l-awtorizzazzjoni ta’ 
indikazzjoni tas-saħħa skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 17, 18 u 25 
tar-Regolament (EC) Nru 1924/2006/EC, 
fejn huwa maħsub lil tintalab 
awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid u ta’ 
indikazzjoni jew indikazzjonijiet tas-saħħa 
li għandhom isiur fuq dak l-ikel, u fejn 
ħarsien tad-data hija ġustifikata skond id-
dispożizzjonijiet taż-żewġ Regolamenti u 
jekk mitlub mill-applikant, id-dati ta’ 
awtorizzazzjoni u/jew pubblikazzjoni ta’ l-
awtorizzazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali 
għandhom ikunu flimkien u l-perjodi tal-
ħarsien tad-data għandhom 
jikkonformaw.

Or. en
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Emenda 185
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12b
Meta evidenza xjentifika u d-data
xjentifika proprjetarja riċentament 
żviluppati mħarsa skond l-artikolu 12 
huma r-riżultati ta’ testijiet fuq annimali 
vertebrati jew studju kliniku fuq umani u 
ripetizzjoni tat-testijiet fuq annimali 
vertebrati jew studji kliniċi fuq umani 
għandhom ikunu evitati minn perespettiva 
etika bħala xjentifikament mhux 
neċessarji, applikant ieħor jew wieħed 
sussegwenti jista’ jitlob li l-ewwel 
applikant jagħti aċċess għad-data
mħarsa.  L-ewwel applikant għandu 
jaċċetta din it-talba, b’effett mit-tmiem ta’ 
l-ewwel sena tal-perjodu ta’ ħarsien tad-
data definit fl-artikolu 12, sakemm it-tieni 
applikant jirrimborsa l-ewwel applikant 
għall-ispejjeż ta’ dawn l-istudji.  Bl-istess 
mod, dan il-kunsens għandu jkun mogħti 
wkoll għal applikazzjonijiet sussegwenti , 
f’liema każ it-tieni u applikanti 
sussegwenti għandhom jagħmlu l-aħjar 
sforzi tagħhom biex jilħqu ftehim ġust 
dwar il-qsim ta’ l-ispejjeż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evita ħarsien żejjed li jista’ jirriżulta minn oġġezzjonijiet etiċi għar-ripetizzjoni ta’ studjifuq 
annimali vertebrati jew ta’ studji invażivi fuq voluntiera umani, filwaqt li madankollu jkun 
żgurat perjodu esklussiv inizjali xieraq għall-ewwel applikant sabiex jikseb qligħ fuq l-
investiment suffiċjenti. Peress li xi data propjetarja tista’ tinvolvi studji li mhumiex studji fuq 
annimali vertebrati u umani, il-perjodu ta’ ħarsien tad-data komplut ta’ 5 snin definit fl-12 
għandu jinżamm.
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Emenda 186
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
kollha sabiex jiżguraw li jiġu implimentati. 
Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni b’dawn id-dispożizzjonijiet 
sa mhux aktar tard mill-[...] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li tkun 
taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
kollha sabiex jiżguraw li jiġu implimentati. 
Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni b’dawn id-dispożizzjonijiet 
sa mhux aktar tard mill-[...] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li tkun 
taffettwahom. Dan it-tagħrif għandu jkun 
magħmul disponibbli għall-pubbliku mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 187
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament 
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Privileġġi ta’ l-Istati Membri 

1. Meta Stat Membru, bħala riżultat ta’ 
taghrif ġdid jew evalwazzjoni mill-ġdid ta’ 
tagħrif eżistenti, għandu raġunijiet 
dettaljati sabiex iqis li l-użu ta’ ikel jew 
ingredjent ta’ ikel konformi ma’ dan ir-
Regolament jipperikola s-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent, dak l-Istat 
Membru jista’ jew jirrestrinġi 
temporanjament jew jissospendi n-
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negozju fi u l-użu ta’ l-ikel jew ingredjent 
ta’ l-ikel in kwistjoni fit-territorju tiegħu. 
Huwa għandu jinforma immedjatament 
lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni b’dan, u jagħti r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tiegħu.
2. Il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-EFSA, għandha teżamina r-
raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
malajr kemm jista’ jkun u tieħu l-miżuri 
neċessarji. L-Istat Membru li ħa d-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 jista’ 
jżommha sakemm il-miżuri jidħlu fis-
seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni kienet meħuda mill-leġiżlazzjoni kurrenti (Reg. 258/1997).

Emenda 188
Anne Ferreira

Proposta għal regolament 
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Klawżola ta’ salvagwardja

Meta Stat Membru, bħala riżultat ta’ 
tagħrif ġdid jew l-evalwazzjoni mill-ġdid 
ta’ tagħrif eżistenti, għandu raġunijiet 
speċifiċi sabiex iqis li l-użu ta’ ikel ġdid 
jew ingredjent ta’ ikel ġdid skond it-tifsira 
ta’ dan ir-regolament joħloq riskju għas-
saħħa tal-bniedem, dak l-Istat Membru 
jista’ jirrestrinġi jew jissospendi t-tqegħid 
fis-suq u l-użu ta’ l-ikel ġdid jew 
ingredjent in kwistjoni fit-territorju 
tiegħu. Huwa għandu jinnotifika 
immedjatament lill-Istait Membri l-oħra u 
lill-Kummissjoni b’dan, filwaqt li 
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jispeċifika r-raġunijiet għad-deċiżjoni 
tiegħu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati li jissospendu jew jirrestrinġu t-tqegħid fis-suq 
ta’ prodott meta hemm evidenza, imsejsa fuq tagħrif ġdid, ta’ riskju għas-saħħa tal-
konsumatur. Dan l-artikolu jagħmel possibbli l-ħarsien tas-saħħa tal-konsumatur f’każ li 
jinstab tagħrif dwar is-saħħa li ma kienx sorveljat mill-Awtorità.

Emenda 189
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament 
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe talba għat-tqegħid fis-suq 
ta’ ikel ġdid mibgħuta lil Stat Membri taħt 
l-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 u li għaliha 
ma tteħditx deċiżjoni finali qabel id-data 
ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha titqies bħala applikazzjoni taħt 
dan ir-Regolament.

1. Kwalunkwe talba għat-tqegħid fis-suq 
ta’ ikel ġdid mibgħuta lil Stat Membri taħt 
l-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 fejn rapport 
ta’ evalwazzjoni inizjali provdut skond l-
Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru
258/97 ma kienx mibgħut lill-
Kummissjoni qabel id-data ta’ l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha titqies bħala applikazzjoni taħt 
dan ir-Regolament. Rikjesti oħra 
sottomessi skond l-Artikolu  3(4), 4 u 5 
tar-Regolament (KE) Nru 258/97 qabel id-
data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandhom ikunu pproċessati 
skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 258/97.

2. Kwalunkwe miżuri tranżizzjonali xierqa 
għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 li 
huma mfassla sabiex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, 
inter alia billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3).

Imħassar



PE413.967v01-00 104/104 AM\744573MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost tal-Kummissjoni potenzjalment iqiegħed fi żvantaġg applikazzjonijiet li 
għalihom evalwazzjoni inizjali diġà kienet mibgħuta lill-Kummissjoni, peress li jista’ jkun 
possibbli li din l-applikazzjoni tkun awtorizzata mingħajr direzzjoni mill-ġdid lill-EFSA għal 
evalwazzjoni jekk ma jkunux imqajma oġġezzjonijiet. L-applikazzjonijiet kollha li għalihom 
rapport ta’ evalwazzjoni inizjali diġà kien mibgħut lill-Kummissjoni għandhom jitkomplew 
skond il-proċedura definita f’ 258/97/KE.

Emenda 190
Hiltrud Breyer

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Prodotti ta’ l-ikel li kienu prodotti bl-
għajnuna ta’ nanoteknoloġiji u li kienu 
mqegħda fis-suq qabel id-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament jistgħu jibqgħu fis-suq 
għal 18-il xahar wara d-data ta’ 
pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Wara dik id-data, Artikolu 6 paragrafu 2 
għandu japplika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Preżentament, m’hemmx metodi adegwati għall-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ nanomaterjali 
(ara Opinjoni- SCENIHR ta’ Sett. 2005). Nanomaterjali għandhom ikunu evalwati fuq il-bażi 
ta’ testijiet nano-speċifiċi li ma jinvolvux annimali. Sakemm testijiet nano-speċifiċi li ma 
jinvolvux annimali ma jsiru disponibbli għal evalwazzjoni tas-sikurezza adegwata ta’ 
nanomaterjali fl-ikel, l-użu taghhom għandu jkun projbit sabiex tkun imħarsa s-saħħa tal-
bniedem u ikun projbit ttestjar fuq annimali. Din id-dispożizzjoni għandha tgħin lil operaturi 
tan-negozju biex jadattaw għar-regoli ġodda.
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